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DECYZJrA

DOLNOSL;\SKI WOJEWODZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

WE WROCLA WID

Na podstawie art. 105§ 1 Kodeku Postypowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2000r Nr

98, poz. 1071 ze zm.)

postanawiam

umorzyc postypowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez przedsiybiorcy:

niezgodnej z przepisarni prawa

reklarny apteki oraz jej dzialalnosci w aptece 0 nazwie , -. polozonej y.

poprzez rozpowszechnianie wyci'l-gu z cennika ze

wskazaniem apteki, czasopisma pt.

produkt6w leczniczych ze wskazaniem

DwrF zawiadomieniem z dnia 05.04.2012r wszcz'l-l postypowanie administracyjne w sprawie

przez przedsiybiorcy: niezgodnej z

przeplsarnl prawa reklamy apteki oraz jej dzialalnosci w aptece 0 nazwie

polozonej w r - l przy ul. poprzez rozpowszechnianie

wyci'l-gu z cennika ze wskazaniem apteki, czasopisma pt. w kt6rym

Dnia 7.01.2013r DWrF decyzj'l- znak

wygasil zezwolenie znak:

prowadzenie apteki og61nodostypnej 0 nazwie

dnia

Jolozonej



Z-ca Dolno~I~Sl;iegO WOjew.6dll;ie~o
Iflsp~Y.(b,f(j!IF a rm a ce utI' c~n ego

-£lJ~l!l2L~~wlu
mgr farm UrszuJa Weber

, wydanego z wniosku przedsiybiorcy

ograniczonCj.odpowiedzialnosciq z siedzib~ .

Zgodnie z v,ryrokiem Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2006r sygn.

akt I OSK 967/05: "Stosownie do dyspozycji art. 105 § 1 KP A bezprzedmiotowosc

postypowania ma miejsce w sytuacji, gdy istniejq okolicznosci, czyniqce wydanie decyzji

administracyjnej prawnie niemozliwym z uwagi na brak przedmiotu postypowania. Tym

przedmiotem jest zas konkretna sprawa, w kt6rej organ administracji panstwowej jest wladny

i jednoczesnie zobowiCj.zany rozstrzygnqc na podstawie przepis6w prawa materialnego 0

uprawnieniach lub obowiCj.zkachindywidualnego podmiotu. Postypowanie w takiej sprawie

staje siy bezprzedmiotowe, jezeli braknie kt6regos z element6w 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. W6wczas jakiekolwiek

rozstrzygniycie merytoryczne pozytywne, czy negatywne staje siy prawnie niedopuszczalne.".

W tym stanie rzeczy, postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysruguje odwolanie do G16wnego Inspektora Farmaceutycznego za

posrednictwem Dolnoslqskiego Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wroclawiu
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