
 

 

UCHWAŁA NR XIII/112/2012 

RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu 

Trzebnickiego w roku 2012  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 

i art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. 

Nr 45, poz. 271 ze zm.), po zasięgnięciu opinii 

Burmistrzów i Wójtów Gmin z terenu Powiatu 

Trzebnickiego oraz Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej 

Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu 

Trzebnickiego według załącznika nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

2. Dyżur apteki rozpoczyna się o godz. 8
00

 

w poniedziałek i kończy się o godz. 8
00

 w następny 

poniedziałek zgodnie z harmonogramem zawartym 

w załączniku nr 1.  

§ 2. 1. Zmiana rozkładu godzin pracy aptek, 

o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, następuje 

w przypadku zakończenia działalności apteki.  

2. O fakcie planowanego zamknięcia właściciel 

apteki jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić 

Zarząd Powiatu Trzebnickiego, jednak nie później niż 

w terminie 14 dni naprzód przed planowanym 

zakończeniem działalności.  

3. O fakcie planowanego zamknięcia właściciel 

apteki jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić 

Zarząd Powiatu Trzebnickiego, jednak nie później niż 

w terminie 14 dni naprzód przed planowanym 

zakończeniem działalności.  

4. Zasady określone w ust. 1–3 stosuje się 

odpowiednio w przypadku zawieszenia działalności 

apteki.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu Trzebnickiego.  

§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu 

Trzebnickiego nr VIII/77/2011 z dnia 23 listopada 

2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych, działających na terenie 

Powiatu Trzebnickiego w roku 2012.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

   

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 lipca 2012 r.

Poz. 2630



Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/112/2012 

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia  

27 czerwca 2012 r. 
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