
 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.9.2012 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 2 lutego 2012 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.)  

stwierdzam nieważność  

uchwały Nr XIV/309/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, 

w częściach określonych w § 1 ust. 2 oraz § 3 i § 5 uchwały, jako niezgodnych z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 

6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. Z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).  

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 28 grudnia 2011r. Rada Miejska w Bielsku-Białej ustaliła rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej.  

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru uznał, iż jej postanowienia § 1 ust. 2 oraz 

§ 3 i § 5 podjęte zostały z istotnym naruszeniem przepisu art. 94 ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Przepis 

ten stanowi, że 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. W przypadku Miasta Bielska-Białej, jako posiadającego status miasta na prawach powiatu, 

funkcję organu stanowiącego powiatu, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 

o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) sprawuje Rada Miejska 

w Bielsku-Białej.  

Mocą wskazanej uchwały Rada Miejska ustaliła rozkład pracy aptek ogólnodostępnych działających na 

terenie miasta Bielska-Białej. Ponadto dokonano również wyłączenie niektórych aptek z ustalonych godzin 

pracy (§ 1 ust. 2 lit.a uchwały), a także dopuszczono możliwość krótkotrwałej zmiany czasu pracy apteki, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i powiadomieniu Prezydenta Miasta 

Bielska-Białej (§ 1 ust. 2 lit.b uchwały). W ocenie organu nadzoru uchwalenie powyższych unormowań jest 

niedopuszczalne i narusza przepis art. 94 ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Wskazany przepis zawiera 

normę kompetencji prawodawczej, upoważniając organ stanowiący powiatu do określenie rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych. Zatem również każda zmiana tego rozkładu godzin może nastąpić wyłącznie 

w drodze uchwały rady i w trybie właściwym dla podjęcia uchwały w przedmiotowym zakresie. Nie wystarcza 

więc pozytywna opinia samorządu aptekarskiego, powiadomienie Prezydenta Miasta oraz umieszczenie 

w witrynie apteki, z tygodniowym wyprzedzeniem, stosownej informacji.  

Ponadto organ nadzoru stwierdził, iż przepisami § 3 i § 5 uchwały Rada Miejska w Bielsku-Białej określiła 

wprost obowiązki właścicieli aptek całodobowych, kierowników aptek oraz Beskidzkiej Okręgowej Izby 

Aptekarskiej. Tymczasem norma kompetencyjna wskazana w art. 94 ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne 

w żaden sposób nie upoważnia organu stanowiącego powiatu do uchwalania regulacji w omawianym zakresie. 

Należy zatem uznać, że działanie tego organu, podjęte, w tym przypadku bez podstawy prawnej, narusza prawo 

w sposób istotny.  

Katowice, dnia 17 lutego 2012 r.

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Poz. 903

DZIENNIK URZĘDOWY

———————————————————————————————————————————



Powyższego stanowiska organu nadzoru nie zmieniły wyjaśnienia złożone przez Prezydenta Miasta Bielska-

Białej pismem z dnia 31 stycznia 2012r. Przedstawione w nim motywy i cele podjęcia kwestionowanych 

postanowień pozostają bez wpływu na ocenę prawną tych unormowań, dokonaną przez Wojewodę Śląskiego.  

Z uwagi na wymienione nieprawidłowości stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w części 

określonej na wstępie jest w pełni zasadne i konieczne.  

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, 

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Wojewody, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

rozstrzygnięcia.  

Otrzymują: .  

1) Rada Miejska w Bielsku-Białej  

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,  

2) aa.  

 

  

 

z up. Wojewody Śląskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru 

Prawnego  

 

 

Krzysztof Nowak 
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