
Projekt 

Uchwała Nr...................... 
Rady Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia..........................2016 r. 
 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

 

Na podstawie art. 94 ust. 1, 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 
(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 
31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 
679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 
122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342, poz. 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822, poz.1491,  
z 2015 r. poz. 28, poz. 277, poz. 788, poz. 875, poz. 1771, poz. 1830, poz. 1918, poz. 1926, poz. 1991) 
oraz art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890), po zasięgnięciu opinii Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Łodzi uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 
Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego wraz z harmonogramem dostępności do świadczeń 
farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) rozkład godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na danym terenie ustala w drodze uchwały rada miasta po zasięgnięciu 
opinii prezydenta miasta i samorządu aptekarskiego. Rozkład godzin aptek ogólnodostępnych 
powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w 
porze nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy – art. 94 ust. 1 cytowanej ustawy. 
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały jest 
dostosowany do potrzeb ludności i zapewnia dostępność świadczeń również w porze nocnej, 
w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
 


