
Inspefoor farmaceutyczny t%atou>ice, 30 tistopada 2012.

.1 .1 73.2012

9{apodstazuie art.99 ust. 1, 2 w zivtqzkji z art. 108 ust, 4 pf<$4 lit. austtmsy z dnia 6 wrztsnia 2001 r.

tPraiuo farmaceutyczne ('Dz. 11. z 2008 r. fA/r 45, poz. 271 ze zm.) oraz art. 104 ustaivy z dnia 14 czerwca

1960 r. %&de%5 post$poivania administracyjnego ('Dz. U. z 2000 T. 9{r98, poz. 1071 ze zm.)

po rozpatrzeniu umiosfcu:

siedzifia, w 43-210 'Kffbwr, ut. yZobiorska, nrlfl.

o zvydanie. zezzvotenia na protuadzenie aptefy og6tnodo$t$pnej

Inspector Farmaceutyczny

udzi e la

43-210 %p6ior, ut. %pBiorsf&> nr

ze.z?vo Cenia naprotvadzenie aptelq. ogdtnodostypnej o nazrvie

pofozonej w

43-210
gmina^plrior

la

ZezwoCenie oBejmuje provJodzenie oBrotu detaticznego produfaami Uczniczymi, wyroBami m&dycznymi

i innymi artytQifami zgodnie z ustawq z dnio, 6 'Wrzesnia 2001 T. tPrazuo farmaceutyczne ('Dz, 11. z 2008 r.
9{r 45, poz. 271 ze zm.) oraz innymi przepisami regutujqcymi obrot pOTVyzszymi produktami, wyrob&mi



1. fPodjecie dziafaCnosci okfestonej w zezwofaniu. i jej prowadzenie musi Bye zgodne z przepisami
dotyczacymi produktotu teczniczych, wyrobow medycznycfi i innego asortymentu, foory maze Bye
pTzedmiotem o&rotu prowadzonego w apiece, przepisami dotyczacymi aptef^oraz fPanstwoi^ej Inspef&ji
farmaceutycznej.

2. flptefa zoBoiviazana jest do TeaKzacji recepi zgodme z upranmieiuami pacjentoiv. ftptefa zgodnie

z odrebnymi przepisami, przedstauria. ivfastiwenw. Oddziafoitn Ttfoje'wddzf&mu yfarodowego
funduszu Zdroftvia. zfnorcze zestaurienie recept podfagajqcyck r^jundacji. Zestawienie to stanotvi

rejundacji.

3. ftptefo jest zofaounqzana do posiadania produf^pow Ceczniczycfi i tisyroBow medycznych w i£osci

i asortymencie niezBednym do zaspokajania potrzeB zdrowotnycfi. mUjseovvej Cudnosci ze szczegobiym
uwzgCednieniem Ce^ow Tejundowanycfi, na (fare ustaCono Kmit cenoziy zgodnie z odreBnymi
przepisami.

4. fPrzedsieBiorca oBovviozany jest pottnadomic Jtaskjego ^ojetvddz^go Inspefcpora farmaceutycznego

w yfetoivicacfi. o podjecm dziafahiosci w terminie 7 dni przed uruchomieniem aptefa.

5. %azdq zmian$ na stanoivisfcu faenntmifai aptefa naCezy zgfosii najpozniej 14 dni

zmianq do ^Cqsi^effo 'Wojewodzkfego Inspefeora farmaceutycznego w ^ato'uricacfi, do zgfoszenia-
natezy dotqczyc opinif. (zasiinadczenie) -wfasciivej miejscowo rady aptekarskjej, ze fondydat na

i daje Te^ojmi^ naUzytego pro-wadzenia aptekj~

6. tPrzedsieBiorca oBotviazany jest zgfaszat organouri. zezwafajqcemu iifszeQf^e zmiany danycfi ofaestone

10 zezivoteniii oraz to zfozonycfi dof&mentacft. me pozni&j niz w terminie 14 dni od dnia icfc zaistnienia.

7. Z&zivoUnie jest ivazne na czas nieoznaczony, jezeG, urucfiomienie aptefa nastqpi nie pozniej niz

w ofoesie 4 miesiecy, ficzqc oddnia doreczenia niniejszego zezwoCenia.
itf ivypadfai niedotrzymania pouyzszego, terminu zezwotenie maze zostae cojni$te- zgodnie z art. 103
ust. 2 pf$ 4 ustcvuy — tPraivo farmaceutyczne.

Od niniejszej decyzji sfuzy odwofanie. do (ffiivnego Inspefeora ^armaceutycznego za posredhictwem
£[qsffego 'Wojewddzfae.go Inspefeora farmaceutycznego w 9(atowicacfi, w terminie czternastu dni od
doty doreczenia decyzji.
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