
EH,a ga

WARMIŃSKO-MAZURSKI Olsztyn, £. sierpnia 2020 r.
WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

WIFOL-II.8520.28.2020

STWIERDZENIE WYGAŚNIĘCIA ZEZWOLENIA
NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

Na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 112 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 944 ze zm.) w związku
z art. 162 $ 1 pkt 1 i $ 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z 3 lipca 2020 r. sprostowanym pismem z dnia 22 lipca 2020 r. Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Numer KRS: 0000000627

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
stwierdza wygaśnięcie zezwolenia

Nr: FAWM-A.Ż.-9211-1/38/2002 z 7 stycznia 2002 r. na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
„w miejscowości 13-100Nidzica, ul. Traugutta 13, gminaNidzica...

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 3 lipca 2020 r. sprostowanym pismem z dnia 22 lipca 2020 r. Wnioskodawca
wystąpił do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem
o wygaszenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zlokalizowanej w Nidzicy,
ul. Traugutta 13 w związku z zakończeniem działalności apteki z dniem 31 lipca
2020r.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uwzględniając wniosek strony orzekł
jak w sentencji.

Na podstawie niniejszej decyzji zezwolenie ulega skreśleniu z rejestru zezwoleń na prowadzenie
aptek ogólnodostępnych, prowadzonego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego.

Pouczenie:

Na decyzję służy odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego za pośrednictwem
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w terminie dni licząc
od dnia otrzymanianiniejszej decyzji.
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Zgodnie z art. 127 a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie hiegu terminu do
wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu
administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji
nie przysługuje prawo do odwołania się ani prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
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Otrzymują:
Ć D Strona — Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica,
2. a/a.

Opłatę skarbową w kwocie: 10,00 PLN za wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (podstawa
prawna - ustawa z dnia [6.11.2006 r. o opłacie skarbowej - część I. pkt 53 załącznika do ustawy - Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) uiszczono
w dniu 3 lipca 2020 r. na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, Nr: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227.


