
 

UCHWAŁA Nr 541 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 lipca 2017 roku 

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek 

funkcjonujących na terenie miasta Konina. 
 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 42 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) 

w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 2142 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Poznaniu Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Ustala się rozkład pracy aptek ogólnodostępnych, obowiązujący na terenie miasta Konina 

w brzmieniu Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

2. Ustala się wykaz aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie całodobowym,  

w pełnym zakresie usług farmaceutycznych, obowiązujący na terenie miasta Konina, 

w brzmieniu Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 3. 

 

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

Województwa Wielkopolskiego.       

                

 

           Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

         /-/ Wiesław Steinke 
 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 541 

Rady Miasta Konina 

z dnia 24 lipca 2017 roku 

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek funkcjonujących na 

terenie miasta Konina. 

 

Stosownie do treści art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 ze zm.) Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii 

samorządu aptekarskiego określa w drodze uchwały rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na danym terenie. Rozkład ten powinien być dostosowany do potrzeb 

ludności i zapewnić jej dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta 

i inne dni wolne od pracy. 

Niniejsza uchwała reguluje czas pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Konina 

zgodnie z wymogami określonymi w ustawie. 

Projekt uchwały został przesłany do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 

gdzie uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 

 


