
UCHWAŁA Nr XXXIV/264/2022

Rady Powiatu w Radziejowie

z dnia 23 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek

ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6

września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 ze zrn.'] po zasięgnięciu

opinii burmistrzów i wójtów z terenu powiatu radziejowskiego oraz Pomorsko - Kujawskiej

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXlll/254/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2022 r. (Dz.

Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2022r. poz. 4813) §2 otrzymuje brzmienie:

,,§ 2. Godziny dyżurowania aptek w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy
ustala się następująco:

1) w porze nocnej :

a) od poniedziałku do piątku od godz. 21.30 do godz. 24.00;

b) w soboty od godz. 21.30 do godz. 24.00;

2) w niedziele od godz. 17.00 do godz. 24.00;

3) w święta i inne dni wolne od pracy od godz. 10.00 do godz. 24.00.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku

Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, poz. Dz. U. z 2022 r. poz.
830, poz. 974,poz. 1095,poz. 1344, poz. 1733. Prze odnicząca

.a y owi~ 

y wia Kubiak/ 



Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie

powiatu radziejowskiego podyktowana jest dostosowaniem dyżurów aptek w porze nocnej,

niedziele oraz święta i inne dni wolne od pracy do potrzeb ludności na terenie powiatu.

W związku z powyższym, po otrzymaniu opinii wójtów i burmistrzów gmin z powiatu

radziejowskiego oraz Pomorsko - Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy
zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.


