
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/244/13 

RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO 

z dnia 22 listopada 2013 r. 

w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2013. 

Na podstawie art. 4  ust. 1  pkt 2  i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5  czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.595) oraz art.94 ust. 1  i 2  ustawy z dnia 6  września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Burmistrza 

Gminy Wołów, Burmistrza Brzegu Dolnego, Wójta Gminy Wińsko oraz Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej  

we Wrocławiu, Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego według 

załącznika Nr 1  do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. W celu dostosowania do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze 

nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, apteki ogólnodostępne pełnią dyżury przemiennie .  

2. Dyżury nocne w dni powszednie oraz całodobowe dyżury w niedziele, dni świąteczne oraz w inne dni 

wolne od pracy obejmują godziny, poza godzinami pracy aptek określonymi w § 1  do niniejszej uchwały .  

3. Apteka ogólnodostępna w dniach od poniedziałku do soboty włącznie, pełni dyżur, o którym mowa 

w ust.1, rozpoczynając dyżur od zakończenia pracy zmiany dziennej, a kończąc o godz.8.00 dnia następnego .  

4. Apteka ogólnodostępna w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, pełni dyżur, o którym mowa 

w ust.1 przez 24 godziny, rozpoczynając dyżur o godz.8.00, a kończąc o godz.8.00 dnia następnego.  

5. Harmonogram dyżurów określa załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.  

6. Informacje o godzinach pracy aptek, aktualny harmonogram dyżurów oraz wszystkie zmiany z tym 

związane powinny być umieszczone w aptece w miejscu widocznym dla interesantów . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .  

§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu Wołowskiego nr XXX/213/13 z dnia 8  maja 2013 roku .  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego .  

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego: 

Z. Skorupa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 listopada 2013 r.

Poz. 6047



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/244/13r.  

Rady Powiatu Wołowskiego  

z dnia 22 listopada 2013r.  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/244/13 

Rady Powiatu Wołowskiego 

z dnia 22 listopada 2013 r. 
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