
UCHWAŁA NR II/14/2018
RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO

z dnia 6 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu myślenickiego 
w 2019 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. ) oraz art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
Farmaceutyczne (t. j. Dz.U z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w Krakowie oraz opinii Wójtów i Burmistrzów Gmin z terenu Powiatu Myślenickiego Rada Powiatu 
Myślenickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż dyżury nocne i świąteczne na terenie powiatu myślenickiego w 2019 r.  pełnić będzie 
dostępna codziennie całodobowo, przez wszystkie dni w roku, Apteka Niebieska 24h przy ul. Żwirki i Wigury 
15a w Myślenicach, zwana dalej apteką całodobową.

§ 2. Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu myślenickiego 
w 2019 r.:

1. w dni robocze (poniedziałek – piątek) dla aptek:

a) jednozmianowych w godzinach 9.00 – 16.00

b) dwuzmianowych w godzinach 8.00-20.00

2. w soboty dla aptek:

a) jednozmianowych w godzinach 8.00-14.00 co drugą sobotę

b) dwuzmianowych w godzinach 8.00-14.00 w każdą sobotę

3. w dniach zwyczajowo wolnych przedświątecznych tj. Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota apteki 
jednozmianowe i dwuzmianowe w godzinach 8.00-14.00.

§ 3. Informacja o godzinach pracy aptek, aktualnie pełnionym dyżurze nocnym i świątecznym oraz 
wszelkie zmiany z tym związane powinny być umieszczone w siedzibie apteki, w miejscu widocznym. 
W przypadku zamknięcia apteki na czas określony należy umieścić dodatkową informację z adresami 
najbliższych czynnych aptek.

§ 4. W przypadku gdy apteka całodobowa nie może pełnić dyżurów zgodnie z niniejszą uchwałą, właściciel 
apteki jest zobowiązany znaleźć zastępstwo oraz poinformować o tej zmianie pisemnie, z odpowiednim 
wyprzedzeniem: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Okręgową Radę Aptekarską w Krakowie, apteki 
i publikatory na terenie powiatu.

§ 5. Informacja o godzinach pracy aptek, aktualnie pełnionym dyżurze nocnym i świątecznym oraz 
wszelkie zmiany z tym związane będą publikowane w prasie i umieszczane na stronie internetowej Powiatu 
Myślenickiego i Gmin z terenu powiatu myślenickiego.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myślenickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 
Przewodniczący Rady

Tadeusz Żaba
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