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0.38.201

ZEZWOLENIE
GfF-N4420/26-3tABr12
Na podstawieart. 35 ust. 1 pkt I, art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdzialaniunarkomanii(Dz. U. z 2O18r., poz,1030,z p6in. 2m.1,rozporzqdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2O18 r w sprawie wykazu substancji
psychotropowych,Srodk6w odurzajqcychoraz nowych substancji psychoaktywnych
(Dz.U.z 2018r. poz. 1591)iart. 104 S 1 i2 ustawyzdnia14 czerwca1960r. - Kodeks
postgpowania
(Dz.U.z 2017r. poz,12571
administracyjnego
G L O W N Y I N S P E K T O RF A R M A C E U T Y C Z N Y
po rozpatrzeniu
wnioskuprzedsiebiorcy:
BIO-CHIC
Sp.z o.o.z siedzibqw Warszawie
udziela
zezwoleniana przetwarzanie5rodk6w odurzajqcychgrupy ll-N, lll-N i substancji
psychotropowychgrupy lV-P w celu wykonywaniabadafi czystoScimikrobiologicznej
w LaboratoriumMikrobiologicznymBIO-CHICzlokalizowanymw Warszawie przy
ul, Chlodnej 56/60, dzialajqcym na podstawie zezwolenia Gl6wnego Inspektora
Farmaceutycznegona wytwarzanie lub import produktu leczniczego znak
116/0059/15.
Podjgcie
i prowadzenie
dzialalno6ci
musiby6zgodnez ustawqo pzeciwdzialaniu
narkomanii
(Dz.U.22O18r., poz.1030)orazprzepisami
produkt6wleczniczych
i wyrob6w
dotyczqcymi
medycznychw tym szczeg6lnieSrodk6wodurzajqcychi substancjipsychotropowych
oraz
nadzorunadtymiSrodkami
i substancjami.
Zezwoleniena wytwazanie,przetwazanielub pzerabianieSrodk6wodurzajqcychlub
substancjipsychotropowych
bgdqcych produktamileczniczymijest wazne tylko z
zezwoleniemuzyskanympzez pzedsiebiorcena wytwazanie lub import produktu
leczniczego
wydanymna podstawieart. 38 ust.1albo wpisemprzedsiebiorcy
do Rejestru
Wgw6rc6w,lmporter6w
orazDystrybutor6w
Substancji
Czynnych,
o kt6rymmowaw art.5'1c
(Dz,U.22017 r. po2.2211)
ust.1 ustawyz dnia6 wrzeSnia
2OO1
t. - Prawofarmaceutyczne
Uzasadnienie
Zgodniez aft. 107 $ 4 Kodeksupostepowania
Gl6wny Inspektor
administracyjnego
gdy2
Farmaceutyczny
odstqpilod uzasadniania
niniejszej
decyzji,
uwzglednia
ona w calo5ci
zEdanie
strony.
Pouczenie
Zgodniez aft. 127 S 3 ustawyz dnia 14 czerwca1960 r. Kodekspostepowania
jednak2estronaw terminie14
(dalej:kpa)od decyzjinie sluzyodwoianie,
administracyjnego
dni od dorgczenianiniejszejdecyzji moze zwr6ci6 siQ do Gl6wnego Inspektora
Farmaceutycznego
z wnioskiem
o ponownerozpatzeniesprawy.

Ponadto na podstawieart. 52 S 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o
pzed sqdamiadministracyjnymi,
stronamozewnie6eskargQna tq decyzjqbez
postQpowaniu
skorzystaniai prawa zlo2eniawniosku o ponownerozpatrzeniesprawy - skargg nale2y
w Warszawiew terminie30 dni od dnia
Sedu Administracyjnego
wnie56do Wojew6dzkiego
Wysoko56
po6rednictwem
Farmaceutycznego
InspeKora
Gl6wnego
dorqczeniadecyzjiza
od
koszt6w
siq
o
zwolnienie
wpisu od skargi wynosi 3000 zlotych.Strona mo2e ubiega6
sqdowychoraz przyznanieprawa pomocyna zasadachokreslonychw ustawie Prawoo
przedsqdamiadministracyjnymi
postgpowaniu
Grt.239'262).
Zgodniez aft. 127aS 1 kpa stronaw trakciebieguterminudo wniesieniawnioskuo ponowne
rozpatzeniesprawy moie zzec siq prawa do jego wniesieniawobec organu,kt6ry wydal
pubticznejo6wiadczenia
o zzeczeniusiQ
decfzje.Z dniemdoiqczeniaorganowiadministracji
ponowne
decyzja
staje
sig ostateczna
rozpatneniesprawy
prawado {vniesieniawnioskuo
i prawomocna.
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