
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2014 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

z dnia 29 stycznia 2014 r. 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w mieście Złotów, w mieście Jastrowie, w mieście 

Krajenka oraz w mieście Okonek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na rok 

2014. 

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne  

(t. j. Dz. U. z 2008 roku, Nr 45, poz. 271 ze zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu Złotowskiego po 

zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu złotowskiego oraz Wielkopolskiej Okręgowej 

Izby Aptekarskiej w Poznaniu, uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek w mieście Złotów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni 

wolne od pracy w roku 2014 w sposób następujący: 

1) w dni powszednie od godziny 20 
00 

do godziny 22 
00 

( pora nocna). 

2) w niedziele, święta i dni wolne od pracy od godziny 20 
00 

do godziny 22
00

. 

§ 2. Rozkład dyżurów aptek w mieście Złotów na rok 2014 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustala się rozkład godzin pracy aptek w mieście Jastrowie w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni 

wolne od pracy w roku 2014 w sposób następujący: 

1) w dni powszednie od godziny 20
00 

do godziny 22
00 

( pora nocna). 

2) w niedziele, święta i dni wolne od pracy od godziny 20
00 

do godziny 22
00

. 

§ 4. Rozkład dyżurów aptek w mieście Jastrowie na rok 2014 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Ustala się rozkład godzin pracy aptek w mieście Krajenka w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne 

dni wolne od pracy w roku 2014 sposób następujący: 

1) w dni powszednie od godziny 20
00 

do godziny 22
00 

( pora nocna). 

2) w niedziele, święta i dni wolne od pracy od godziny 20
00 

do godziny 22
00

. 

§ 6. Rozkład dyżurów aptek w mieście Krajenka na rok 2014 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Ustala się rozkład czasu pracy apteki w mieście Okonek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni 

wolne od pracy w roku 2014 w sposób następujący: 

1) w dni powszednie od godziny 20
00 

do godziny 22
00 

( pora nocna). 

2) w niedziele, święta i dni wolne od pracy od godziny 20
00 

do godziny 22
00

. 

§ 8. Rozkład dyżurów aptek w mieście Okonek na rok 2014 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 
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§ 9. Zobowiązuje się właścicieli aptek do umieszczania w ich siedzibie, w miejscu widocznym dla klienta, 

informacji o godzinach pracy danej apteki oraz o aptece pełniącej dyżur w porze nocnej, w niedzielę, święta 

i inne dni wolne od pracy. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

 Przewodnicząca  

Rady Powiatu Złotowskiego 

(-) Jadwiga Harbuzińska-Turek 
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