MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
w WARSZAWIE
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WIF. Z-1/2003

ZEZWOLENIE
NA PROWADZENIE APTEKI
Na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 i art. 102 ustawy z dnia 06 września 2001r.
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i 107
§ 4 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
po rozpoznanm wniosku Pani mgr farm. Małgorzaty Węgrzynowskiej o udzielenie
zezwolenia
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY w WARSZAWIE
udziela
Pani mgr farm. Małgorzacie Węgrzynowskiej z d. Berentowicz
zam. Warszawa
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

o nazwie „Apteka Natolińska"
w Warszawie przy ul. Sengera „Cichego" 3
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1. Zezwolenie uprawnia .do prowadzenia apteki ogóluodostępnej, która zgodnie z
ustawą Prawo fannaceutyczne jest placówką ochrony zdrowia publicznego świadczącą
usługi fannaceutyczne.
2. Podjęcie działaluości apteki i jej prowadzenie powinno być zgodne z przepisami
ustawowymi dotyczącymi produktów leczniczych i wyrobów medycznych, organizacji
pracy aptek, luspekcji Fannaceutycznej oraz odpowiednimi przepisami regulującymi
zasady prowadzenia działaluości gospodarczej.
3. Rozpoczęcie działaluości apteki po uzyskaniu zezwolenia, podjęcie czynności apteki
po przerwie trwającej dłużej niż 1 miesiąc może nastąpić jedynie po uprzednim
zawiadomieniu wojewódzkiego inspektora fannaceutycznego na co najmniej 14 dni
przed zamierzonym otwarciem.
4. Nieprzestrzeganie warunków prowadzenia apteki określonych przep1sam1 prawa
powoduje cofnięcie zezwolenia.
5. Zezwolenie jest ważne na czas nieoznaczony, jeżeli uruchomienie apteki nastąpi nie
później niż w okresie czterech miesięcy, licząc od daty jego doręczenia. W wypadku
niedotrzymania tego terminu zezwolenie traci moc.

Pouczenie:
Od decyzji mmeJszej służy odwołanie do Głównego Inspektora
Fannaceutycznego, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Fannaceutycznego w Warszawie, w terminie czternastu dni od doręczenia decyzji.

·uta Gajek

Otrzymują:
!.Pani mgr fann. Małgorzata Węgrzynowska
02-793 Warszawa
2. Główny Inspektor Farmaceutyczny
3. Okręgowa Rada Aptekarska w Warszawie
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