
Uchwała Nr XXIV/150/16 

Rady Powiatu Pisz 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym    (j. t. Dz. 

U. z 2016r. poz.814 z późn.zm.) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.  

Prawo farmaceutyczne ( t.j. 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, 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822, 1491, z 2015 r. poz. 28, 

277, 788, 875,1771,1830,1918,1926,1991,z 2016r. poz. 823,960,1579), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Pisza, 

Burmistrza Orzysza, Burmistrza Rucianego – Nidy, Burmistrza Białej Piskiej oraz Okręgowej Izby 

Aptekarskiej  w Olsztynie, Rada Powiatu Pisz uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Ustala  się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego, jak w załączniku  

Nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Ustala się dyżury aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni, jak w załączniku Nr 2 do 

uchwały. 

§ 3 

1. Rozkład godzin pracy  jak też dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego podlega 

ogłoszeniu  w siedzibie  aptek. 

2. Informacja o aktualnej pełniącej dyżur aptece zawierającą adres, numer telefonu umieszczona jest na 

drzwiach wszystkich aptek oraz w tzw. ambulatorium, tj. części SP ZOZ Szpitala Powiatowego  

w Piszu, w której świadczona jest podstawowa opieka zdrowotna, w tym nocna     i świąteczna. 

§ 4 

1. W przypadku likwidacji apteki lub czasowego zawieszenia jej działalności właściciel apteki 

powiadamia w formie pisemnej Starostę Piskiego. 

2. W razie wystąpienia sytuacji, o jakiej stanowi ust. 1, następuje przesunięcie w planie dyżurów w ten 

sposób, że dyżur pełni apteka następna w kolejności według harmonogramu stanowiącego załącznik  

nr  2 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

W wyjątkowych wypadkach, gdy apteka nie może pełnić dyżuru zgodnie z harmonogramem stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały z przyczyn innych niż określone w § 4 ust. 1, właściciel apteki 

zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa we własnym zakresie i niezwłocznego poinformowania o tym 

fakcie na piśmie Starosty Piskiego  oraz pozostałych aptek. 

§ 6 

Traci moc Uchwała Nr XII/79/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 listopada 2015r. zmieniona uchwałą   

Nr XIX/129/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016r. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piszu. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego. 

 

 

 

        Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz  

          /-/ 

         Irena Jatkowska  


