
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.458.2016 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 814 z późń. zm. ) stwierdzam nieważność uchwały Nr XXVI/195/2016 Rady Powiatu w Nowym 

Mieście Lubawskim  z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego, w części dotyczącej § 5 w zakresie sformułowania  

„i poinformować o tym Starostę Nowomiejskiego oraz wszystkich zainteresowanych nie później niż 48 godzin 

przed planowaną zmianą”. 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, działając na podstawie 

art. 94 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 poz. 271 ze zm.) 

ustaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego. 

W § 5 uchwały przyjęte zostało postanowienie, zgodnie z którym zobowiązano właścicieli aptek do 

poinformowania Starosty oraz  wszystkich zainteresowanych nie później niż 48 godzin przed planowana 

zmianą, w przypadku gdy apteka nie będzie mogła pełnić całodobowego dyżuru. 

Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,  rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. 

Z powyższego przepisu nie wynikają  uprawnienia Rady Powiatu do nakładania na  podmiot prowadzący 

aptekę obowiązku informowania Starosty Nowomiejskiego oraz wszystkich zainteresowanych o organizacji 

zastępstw we własnym zakresie,  w ciągu 48 godzin przed planowaną zmianą . Należy przyjąć, iż powyższe 

uregulowanie zostało przyjęte bez podstawy prawnej.   W związku z tym należy stwierdzić nieważność 

postanowienia § 5 uchwały Nr XXVI/195/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego w ww. części. 

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak na wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie          

30 dni od daty jego otrzymania. 

WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI 

Artur Chojecki 
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