UCHWAŁA NR XXV/185/16
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO
z dnia 27 października 2016r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
iławskiego na rok 2017
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, ze zm.) po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Iława, Burmistrza
Miasta Lubawa, Burmistrza Susza, Burmistrza Kisielic, Burmistrza Miasta i Gminy Zalewo, Wójta
Gminy Iława, Wójta Gminy Lubawa oraz Warmińsko - Mazurskiej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie, Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok
2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. . Dyżury w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy od godz. 6:00 do godz. 24:00 pełni
Apteka „Nova”, Iława, ul. Kopernika 3/4A, tel. 089/648-83-81.
§ 3. Dyżury w porze nocnej apteki pełnią w systemie rotacyjnym zgodnie z harmonogramem
stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dyżury nocne rozpoczynają się od godz. 0.00 i trwają do godz. 6.00.
§ 5. W wyjątkowych przypadkach, gdy apteka z jakiegokolwiek powodu nie będzie mogła pełnić
dyżuru w ustalonym terminie, zobowiązana jest zorganizować we własnym zakresie zastępstwo
i poinformować o tym Starostę Powiatu Iławskiego, nie później niż 48 godzin przed planowaną
zmianą.
§ 6. Aktualną informację o aptece pełniącej dyżur, zawierającą adres i numer telefonu tej apteki,
podaje się do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na drzwiach wszystkich aptek.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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