
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/459/16 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 22 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/295/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 marca 2016 r. 

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art.  42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 1 i ust. 3 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 

art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.) w związku z art. 94  ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

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

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIII/295/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia, z późn. zm. w załączniku 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się pkt 28; 

2) pkt 46 otrzymuje brzmienie: 

46 Apteka z Sercem 41-933 Bytom ul. Szymały 140a 32 2866763 pn.-pt.8.30-19.30  

sob. 9.00-13.00 

3) dodaje się pkt 56 w brzmieniu: 

56 Apteka Rodzinna 41-907 Bytom ul. Pomorska 2a 32 2816121 pn.-pt.8.00-20.00  

sob. 8.00-14.00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Andrzej Wężyk 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 334
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