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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne 

 

 

(druk nr 472) 

 

U S T A W A   z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 poz. 2142 i 

2003) 

 

Art. 99. 

1. Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia 

na prowadzenie apteki. 

2. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia 

zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego. 

<2a. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów: 

1) art. 494 § 2 i art. 531 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260); 

2) art. 553 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w 

przypadku przekształcenia spółki, o której mowa w art. 860 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) w spółkę 

handlową, oraz przekształcenia, o którym mowa w art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, chyba że spółka powstała w 

wyniku przekształcenia spełnia warunki, o których mowa w ust. 4 pkt 2 a nie 

zachodzą przesłanki z ust. 3a.> 

3. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o 

zezwolenie: 

1)   prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej, lub zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi lub 

2)   prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo 

podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w 
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szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i 

konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa; 

3)   jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% 

aptek ogólnodostępnych. 

<3a. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeżeli wnioskodawca, wspólnik 

lub partner spółki będącej wnioskodawcą: 

1) jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadzą 

łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub; 

2) prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez 

niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności 

podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji 

i konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub 

3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki 

ogólnodostępne, lub 

4) wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie 

produktami leczniczymi. 

3b. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, jeżeli na dzień złożenia wniosku o 

wydanie zezwolenia, liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną 

aptekę ogólnodostępną, wynosi co najmniej 3000 osób i odległość od miejsca 

planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, 

liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co 

najmniej 500 metrów. Liczbę mieszkańców na dzień złożenia wniosku określa się na 

podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

3c. Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 3b ustala Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego jako liczbę ludności faktycznie zamieszkałej na obszarze danej gminy, 

według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym podmiot 

ubiegający się o zezwolenie apteki złożył wniosek o zezwolenie. 

3d. Ograniczeń, o których mowa w ust. 3b, nie stosuje się: 
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1) jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, odległość od miejsca 

planowanej lokalizacji apteki do najbliżej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, 

liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co 

najmniej 1000 metrów; 

2) gdy z wnioskiem o udzielenie zezwolenia występuje podmiot, który nabył całą 

aptekę ogólnodostępną, w rozumieniu art. 55
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny, od spadkobiercy podmiotu posiadającego zezwolenie i adres 

prowadzenia apteki nie ulega zmianie. 

3e. Minister właściwy do spraw zdrowia może, ze względu na ważny interes pacjentów i 

konieczność zapewnienia im dostępu do produktów leczniczych, wyrazić zgodę na 

wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia na 

prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń, o których mowa w 

ust. 3b. 

3f. Wydanie zgody, o której mowa w ust. 3e, wymaga pozytywnej opinii w zakresie 

zasadności pominięcia ograniczeń, o których mowa w ust. 3b, wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego oraz pozytywnej opinii wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce planowanej lokalizacji apteki. 

3g. Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje opinię w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia wniosku przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. 

Niewyrażenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z opinią negatywną w 

przedmiocie pominięcia ograniczeń, o których mowa w ust. 3e. 

3h. Minister właściwy do spraw zdrowia wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody, o 

której mowa w ust. 3e, w terminie 30 dni od dnia doręczenia pozytywnych opinii 

przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.> 

[4. Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, osoba 

prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego.] 

<4. Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada: 

1) farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i 

art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, prowadzący 

jednoosobową działalność gospodarczą; 
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2) spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest 

wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie 

farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1.> 

4a. Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za 

prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88 ust. 2, dającą rękojmię należytego 

prowadzenia apteki. 

4b. W przypadku gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz lub 

lekarz dentysta, zezwolenie wydaje się, jeżeli występujący przedstawi oświadczenie o 

niewykonywaniu zawodu lekarza. 

5. (uchylony). 

6. Przepis ust. 4a nie dotyczy farmaceuty posiadającego uprawnienia, o których mowa w art. 

88 ust. 2. 

 

Art. 100. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 99 ust. 4, występujące o zezwolenie na prowadzenie 

apteki ogólnodostępnej składają wniosek zawierający: 

1)    oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku podmiotu będącego osobą 

fizyczną - imię, nazwisko oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej; 

2)   numer NIP oraz numer PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer 

paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w 

przypadku gdy podmiot jest osobą fizyczną; 

2a)   numer we właściwym rejestrze; 

3)   wskazanie adresu apteki; 

4)   nazwę apteki, o ile taka występuje; 

5)   datę podjęcia działalności; 

6)   datę sporządzenia wniosku i podpis składającego wniosek; 

7)    dane apteki, takie jak numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony www, 

jeśli apteka takie posiada; 

8)    dni i godziny pracy apteki; 

< 9) wskazanie liczby prowadzonych aptek przez podmioty, o których mowa w art. 99 

ust. 3a. > 
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2. Do wniosku należy dołączyć: 

1)   tytuł prawny do pomieszczeń apteki ogólnodostępnej; 

2)    (uchylony); 

3)   plan i opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na aptekę sporządzony przez 

osobę uprawnioną; 

4)   opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5)    imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki, jego 

identyfikator jako pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, oraz dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 88 ust. 2; 

6)   oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty kontrolowane przez 

wnioskodawcę w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne 

w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wnioskodawca podaje 

oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, 

nazwisko oraz adres; 

7)   oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty będące członkami 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której 

członkiem jest wnioskodawca. Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu, jego 

siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres; 

<8) oświadczenie o liczbie prowadzonych aptek na podstawie udzielonych zezwoleń; 

9) zaświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę prawa wykonywania zawodu 

farmaceuty, wydane przez radę okręgowej izby aptekarskiej, której farmaceuta 

jest członkiem, w trybie określonym w art. 4g ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o 

izbach aptekarskich – jeżeli dotyczy; 

10) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółki posiadającej zezwolenie na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w 

obrocie produktami leczniczymi – w przypadku, gdy w skład jej organów wchodzi 

wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą.> 

2a. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, składa się w postaci elektronicznej albo 

papierowej. 
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<2b. W przypadku, gdy wniosek składa spółka, o której mowa w art. 99 ust. 4 pkt 2, 

oświadczenia i zaświadczenie, o których mowa w ust. 2 pkt 6–9, składają także 

wszyscy wspólnicy i partnerzy. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2: 

1) pkt 6 –  są wymieniane wszystkie podmioty kontrolowane przez wspólnika lub 

partnera w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w 

rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów; 

2) pkt 7 – są wymieniane wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkiem jest 

wspólnik lub partner; 

3) pkt 8 – są wymieniane wszystkie podmioty kontrolowane przez wspólnika lub 

partnera w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w 

rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, a także wszystkie 

podmioty będące członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów. 

2c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6–8 oraz ust. 2b składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 § 

1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń.> 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o zezwolenie składa do wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego w postaci elektronicznej. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, dane wymagane w 

opisie technicznym lokalu, uwzględniające w szczególności usytuowanie lokalu, jego 

dostępność, warunki dostaw towaru, dane dotyczące powierzchni podstawowej i 

pomocniczej. 

Art. 101. 

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie 

apteki ogólnodostępnej, gdy: 

1)   wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w art. 88, art. 97, art. 99 ust. 4, 4a i 4b 

oraz art. 100 ust. 2 i ust. 4; 
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2)   wnioskodawcy w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku cofnięto zezwolenie na 

wytwarzanie lub import produktów leczniczych lub produktów leczniczych 

weterynaryjnych, prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej, lub wnioskodawca 

w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku został skreślony z Krajowego Rejestru 

Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi; 

3)   wnioskodawca prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wytwarzanie 

lub import produktów leczniczych albo produktów leczniczych weterynaryjnych, 

prowadzenie hurtowni, lub zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami 

leczniczymi; 

4)   wnioskodawca nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki; 

5)    na wnioskodawcę w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku nałożono karę pieniężną 

na podstawie art. 127, art. 127b lub art. 127c; 

<6) lokalizacja nie spełnia warunków określonych w art. 99 ust. 3b.> 

 

Art. 103. 

1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej, jeżeli apteka: 

1)   prowadzi obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu; 

2)   naruszyła przepis art. 86a; 

<3) w przypadku utraty prawa wykonywania zawodu przez farmaceutę 

prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnika lub partnera 

spółki, o której mowa w art. 99 ust. 4 pkt 2, jeśli spowodowałoby to brak 

możliwości prowadzenia apteki przez ten podmiot. Powyższa przesłanka cofnięcia 

zezwolenia, ma zastosowanie do zezwoleń wydanych po dniu wejścia w życie 

ustawy.> 

2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie, jeżeli: 

1)   nie usunięto w ustalonym terminie uchybień wskazanych w decyzji wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego, wydanej na podstawie ustawy; 

2)   pomimo uprzedzenia, uniemożliwiono lub utrudniono wykonywanie czynności 

urzędowych przez Inspekcję Farmaceutyczną lub Narodowy Fundusz Zdrowia; 

3)   apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania 

produktów leczniczych; 
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4)   apteka nie została uruchomiona w ciągu 4 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia lub 

w aptece nie jest prowadzona działalność objęta zezwoleniem przez okres co najmniej 6 

miesięcy; 

4a)   apteka przekazuje, z wyłączeniem: 

a)  Inspekcji Farmaceutycznej, 

b)  Narodowego Funduszu Zdrowia, 

c)  systemu informacji medycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 

r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

- dane umożliwiające identyfikację indywidualnego pacjenta, lekarza lub 

świadczeniodawcy; 

5)   nie wykonano decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, o której mowa w 

art. 94a ust. 3, lub decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, o której mowa w 

art. 62 ust. 2; 

6)   (uchylony); 

7)    apteka prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych wydawanych bez 

przepisu lekarza bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 68 ust. 3c; 

8)    apteka prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych wydawanych z przepisu 

lekarza lub stosowanych wyłącznie w lecznictwie zamkniętym; 

9)    apteka w sposób uporczywy narusza przepisy art. 95 ust. 1b lub 1c lub art. 95a. 

3. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny w przypadku cofnięcia zezwolenia z przyczyn 

określonych w ust. 1, może cofnąć zezwolenie na prowadzenie innych aptek lub punktów 

aptecznych prowadzonych przez podmiot, któremu cofnięto zezwolenie. 

 

Art. 104. 

1. Zezwolenie na prowadzenie apteki wygasa w przypadku: 

1)   śmierci osoby, na rzecz której zostało wydane zezwolenie, jeżeli zezwolenie zostało 

wydane na rzecz podmiotu będącego osobą fizyczną; 

2)   rezygnacji z prowadzonej działalności; 

3)   likwidacji osoby prawnej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 

<4) przekształcenia podmiotu prowadzącego aptekę w podmiot inny niż wskazany w 

art. 99 ust. 4 pkt 2.> 
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[1a. Zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, 

jeżeli chociażby jeden z jej następców prawnych spełnia wymagania, o których mowa w 

art. 99 ust. 3-4b i art. 101 pkt 2-4. 

1b. Następca prawny, o którym mowa w ust. 1a, prowadzący aptekę jest obowiązany wystąpić 

do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o dokonanie zmian w zezwoleniu w 

zakresie określenia podmiotu, na rzecz którego zostało wydane, w terminie 6 miesięcy od 

dnia śmierci osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1a.] 

<1a. W przypadku śmierci osoby fizycznej: 

1) zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa, jeżeli chociażby jeden z jej 

spadkobierców spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4 pkt 1, 

ust. 4a, 4b i art. 101 pkt 2–5; 

2) zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa przez okres 24 miesięcy od dnia 

śmierci, jeżeli chociażby jeden z jej spadkobierców spełnia wymagania, o których 

mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4a, 4b i art.101 pkt 2–5. 

1b. Spadkobierca albo spadkobiercy osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1a, 

obowiązani są, w terminie 12 miesięcy od dnia jej śmierci, złożyć wniosek do 

wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o dokonanie zmiany w zezwoleniu w 

zakresie określenia podmiotu posiadającego zezwolenie i wskazać spadkobierców, 

spełniających odpowiednio wymagania – o których mowa w ust. 1a pkt 1 albo pkt 2 – 

jako zezwoleniobiorcę. W przypadku, gdy spadkobierca albo spadkobiercy nie 

wystąpią o dokonanie zmiany w zezwoleniu wygasa ono z dniem następującym po 

ostatnim dniu terminu na złożenie wniosku.>  

<1c. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny, po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa 

w ust. 1b: 

1) zmienia zezwolenie w zakresie określenia podmiotu posiadającego zezwolenie – w 

przypadku, gdy wskazany jako zezwoleniobiorca spadkobierca spełnia 

wymagania, o których mowa w ust. 1a pkt 1; 

2) zmienia zezwolenie w zakresie określenia podmiotu posiadającego zezwolenie oraz 

określa termin ważności zezwolenia, zgodnie z wnioskiem, nie dłuższy jednak niż 

24 miesiące od dnia śmierci – w przypadku, gdy wskazany jako zezwoleniobiorca 

spadkobierca spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1a pkt 2.> 

2. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia następuje w drodze decyzji organu, który ją wydał. 
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2a. W przypadku rezygnacji z prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 

1 pkt 2, zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie podlega wygaśnięciu do 

czasu zakończenia postępowań kontrolnych lub administracyjnych. 

2b. Jeżeli w wyniku zakończonego postępowania kontrolnego lub administracyjnego 

zachodzą przesłanki do wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej, wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie; wygaśnięcia nie 

stwierdza się. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

<5. W decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia wojewódzki inspektor 

farmaceutyczny może wydać zgodę na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki 

lub punktu aptecznego produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu 

wygaśnięcia zezwolenia. Decyzja zawiera wykaz produktów leczniczych, 

obejmujący w odniesieniu do każdego produktu: nazwę, dawkę, wielkość 

opakowania, liczbę opakowań, postać farmaceutyczną, kod identyfikacyjny EAN 

lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, numer serii oraz datę ważności.> 

 

<Art. 104a. 

1. Organ zezwalający przenosi zezwolenie, o którym mowa w art. 99 ust. 1, na rzecz 

podmiotu, który nabył całą aptekę ogólnodostępną, w rozumieniu art. 55
1
 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, od podmiotu, na rzecz którego zostało 

wydane zezwolenie, jeżeli: 

1) nabywca apteki spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4–4b i 

art. 101 pkt 2–5 oraz przyjmuje w pisemnym oświadczeniu wszystkie warunki 

zawarte w zezwoleniu; 

2) adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie. 

2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie zezwolenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1, 

są podmiot, który nabył całą aptekę ogólnodostępną oraz podmiot, na rzecz którego 

zostało wydane zezwolenie.> 
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Art. 105. 

 1. Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki pobierana jest opłata w wysokości 

pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

[2. Za zmianę zezwolenia lub jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas 

ograniczony pobiera się opłatę w wysokości 20% kwoty, o której mowa w ust. 1.] 

<2. Za zmianę zezwolenia, jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas 

ograniczony lub przeniesienie, o który mowa w art. 104a, pobiera się opłatę w 

wysokości 20% kwoty, o której mowa w ust. 1.> 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią dochód budżetu państwa 

 

 


