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Na podstawie art. 105§ 1 Kodeku Postypowania Administracyjnego

1071 ze zm.)

postanawiam

umorzyc postypowanie administracyjne w sprawie prawadzenia przez przedsiybiorcy:

w aptece 0 nazwie: (

polozonej w

razpowszechnianie w aptece

na oknach izby ekspedycyjnej apteki

apteky 0 nazwie:

egzemplarze

polozonej VI'

zawieraj1j.cej logo J

. W zal1j.czeniu przeSlatl0

Dolnosl1j.ski Wojewodzki

Inspektor Farmaceutyczny dnia 14.04.2012r wszcz1j.1postypowanie w sprawie i 0 tym fakcie

zawiadomil przedsiybiorcy pismem znak: WIF-WR-I.8523.40.2012. Postypowanie administracyjne

zostalo wszczyte w sprawie naruszenia art. 94 a ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r.- Prawo

Farmaceutyczne ( t.j. z 2008r. Dz.U. Nr 45 poz. 271 z paz. zm. ) polegaj1j.cego na prowadzeniu przez

apteky niedozwolonej reklamy dzialalnosci apteki, rozpowszechnianie w aptece ,

wezwano Strony do udziaru w tocZ1j.cym siy postypowaniu, skladania wyjasnien, wnioskow i

dowodow. Strana pismem z dnia 18.04.2012r zawiadomila 0 usuniyciu z apteki ,

jak rowniez logo z okien izby ekspedycyjnej. Dnia 11.05.2012r Inspektor

farmaceutyczny dokonal lustracji dzialalnosci apteki pod k1j.tem reklamy stanowi1j.cej przedmiot

wszczytego postepowania administracyjnego, w wyniku czego stwierdzil usuniycie logo.

: okien izby ekspedycyjne oraz nie stwierdzil zadnej innej reklamy apteki lub jej

dzialalnosc. Dnia 18.05.20 12r. Dolnosl1j.skiWojewodzki Inspektor Farmaceutyczny we Wroclawiu na

podstawie art. 1O§1 KPA zawiadomil strony 0 zamiarze zakonczenia prowadzonego postypowania

wszczytego dnia 14.04.2012r w sprawle niedozwolonej reklamy dzialalnosci apteki 0 nazwle:



mozliwosci wypowiedzenia sit( co do zebranego materialu dowodowego w terminie do dnia 25 maja

2012r. Strona nie skorzystala z przysluguj<j.cegojej uprawnienia.

Organ zwaZyt co nastypuje:

Podstawt( prawn<j. wszczt(cia

przedsiybiorca:

apteky 0 nazwie:

ustawy Prawo farmaceutyczne.

Zgodnie z brzmieniem art. 94a ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo Farmaceutyczne zabroniona jest reklama

aptek i punkt6w aptecznych oraz ich dzialalnosci. Nie stanowi reklamy injormacja

o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny

sprawuje nadz6r nad przestrzeganiem przepis6w ustawy w zakresie dzialalnosci reklamowej aptek,

punkt6w aptecznych i plac6wek obrotu pozaaptecznego. W razie stwierdzenia naruszenia wyzej

wymienionego przepisu Wojew6dzki Inspektor farmaceutyczny nakazuje w drodze decyzji zaprzestanie

prowadzenia takiej reklamy.

Organ na podstawie z!ITomadzonego materialu dowodowego ustalil, ze apteka 0 nazwie:

. zaprzestala prowadzenia niedozwolonej reklamy apteki i

jej dzialalnosci w zakresie prowadzonego postt(powania administracyjnego. Z tych tez wzglt(dow

zachodz<j. przeslanki do umorzenia postepowania administracyjnego z uwagi na brak przedmiotu

postepowania. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego S<j.duAdministracyjnego z dnia 21 czerwca 2006r

sygn.akt I OSK 967/05 : "Stosownie do dyspozycji art. 105§1 KPA bezprzedmiotowosc postypowania

ma miejsce w sytuacji, gdy istniej<j.okolicznosci, czyni<j.cewydanie decyzji administracyjnej prawnie

niemozliwym z uwagi na brak przedmiotu postypowania. Tym przedmiotem jest zas konkretna

sprawa, w ktorej organ administracji panstwowej jest wladny i jednoczesnie zobowi<j.zany

rozstrzygn<j.c na podstawie przepisow prawa materialnego 0 uprawnieniach lub obowi<j.zkach

indywidualnego podmiotu. Postypowanie w takiej sprawie staje sit( bezprzedmiotowe, jezeli braknie

ktoregos z elementow tego stosunku materialnoprawnego. Tym samym, sprawa administracyjna jest

bezprzedmiotowa w rozumieniu art. 105 § 1 KPA wtedy, gdy nie ma materialnoprawnych podstaw do

wladczej, w formie decyzji administracyjnej ingerencji organu administracyjnego. Wowczas

jakiekolwiek rozstrzygnit(cie merytoryczne pozytywne, czy negatywne staje sit( prawnie

prowadzenia przedmiotowego postt(powania, ktorego stron<j.jest

prowadzqcy

stanowi art. 94a ust. 1, 2 i 3

niedopuszczalne."

Maj<j.cpowyzsze na uwadze zgodnie z dyspozycjq art. 105 § 1KPA postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysruguje odwolanie do Glownego Inspektora Farmaceutycznego za

posrednictwem Dolnosl<j.skiego Wojewodzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wroclawiu w

terminie 14-tu dni od daty otrzymania.

Otrzymuja:
1. strona
2. ala
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