Uchwała Nr XLVII/293/2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu sztumskiego
Na podstawie art. 94 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo
Farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 Nr 45 poz., 271 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.
11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum, Burmistrza Miasta i Gminy Dzierzgoń, Wójtów Gmin: Stary Targ,
Mikołajki
Pomorskie
Stary,
Dzierzgoń
oraz
samorządu
aptekarskiego

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:
§1
Ustala się rozkład godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. W celu zapewnienia dostępności do świadczeń aptekarskich w 0 kwartalnym
zaopiniowanym przez samorząd aptekarski. Harmonogram dyżurów aptek stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku niemożności sprawowania dyżuru przez aptekę wskazaną
w harmonogramie dyżurów, kierownictwo apteki zobowiązane jest do zapewnienia
zastępstwa innej apteki i poinformowania o tej zmianie, z odpowiednim
wyprzedzeniem, Starostwa Powiatowego w Sztumie, Gdańskiej Okręgowej Izby
Aptekarskiej oraz innych aptek.
3. Informacje o dyżurach aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego będą
podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w każdej aptece
w widocznym miejscu grafiku dyżurów oraz będą dodatkowo opublikowane na stronie
internetowej Powiatu.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2010r.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) rozkład
godzin pracy ogólnodostępnych na danym terenie – po zasięgnięciu opinii wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego
określa w drodze uchwały Rada Powiatu.
Od stycznia 2010 roku włączeniu w harmonogram pracy i dyżurów aptek
w Sztumie podlega nowopowstała apteka „Centralna” z siedzibą przy
ul. Mickiewicza 50 w Sztumie, która rozpoczęła swoją działalność od 19 września
2009 roku.
Obecnie na terenie powiatu sztumskiego funkcjonuje 9 aptek – 5 w Sztumie,
2 w Dzierzgoniu i po 1 w Gminach: Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, w tym
5 uczestniczy w systemie dyżurów.
Apteki z terenu miasta Sztum pełnią dyżury do godziny 24.00 w systemie
rotacyjnym w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy zgodnie
z ustalanym harmonogramem kwartalnym.
Projekt harmonogramu pracy i dyżurów aptek, zgodnie z przytoczonym
na wstępie przepisem, uzyskał pozytywną opinię burmistrza miasta i gminy
Dzierzgoń, wójtów gmin z terenu powiatu sztumskiego oraz Gdańskiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni
uzasadnione.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
XLVII/293/2010
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 czerwca
2010r

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
sztumskiego
LP.

NAZWA I ADRES APTEKI

TELEFON

GODZINY PRACY
poniedziałek
sobota
niedziela,
- piątek
święta, dni wolne
od pracy oraz
w porze nocnej

I. MIASTO SZTUM
1.

Apteka „Alfa”

2.

Apteka „Medicus”

(055) 277-27-12

8.00-20.00

8.00-15.00

(055) 277-37-95

8.00-20.00

8.00-13.00

(055) 277-22-09

8.00-18.00

8.00-13.00

ul. Sienkiewicza 10, 82-400 Sztum
ul. Morawskiego 1, 82-400 Sztum

3.

Apteka „Strywald-Nova”
ul. Plac Wolności 26, 82-400 Sztum

dyżur do godz. 2400
wg harmonogramu
dyżur do godz. 2400
wg harmonogramu
dyżur do godz. 2400
wg harmonogramu
dyżur do godz. 2400
wg harmonogramu
dyżur do godz. 2400
wg harmonogramu

4.

Apteka „Św. Anny”

(055) 277-50-50

8.00-18.00

8.00-13.00

5.

(055) 247-67-92
Apteka „Centralna”
ul. Mickiewicza 50, 82-400 Sztum

8.30-18.00

9.00-13.00

(055) 276-12-20
(055) 276-26-53

7.30-19.00
8.00-18.00

8.00-13.00
8.00-14.00

nie pełni dyżurów

(055) 277-61-11

8.30-15.30

nieczynna

nie pełni dyżurów

8.00-16.30

8.00-12.00

nie pełni dyżurów

ul. Galla Anonima 12, 82-400 Sztum

II. MIASTO DZIERZGOŃ
5.

ul. Zawadzkiego3, 82-440 Dzierzgoń

6.

nie pełni dyżurów

Apteka „Aqua”
Apteka „Herbowa”
ul. Słowackiego 1, 82-440 Dzierzgoń

III. GMINA STARY TARG
7.

Apteka „Remedium”
ul. 22 Lipca 1, 82-410 Stary Targ

IV. GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE
8.

Apteka „Pomorska”
ul. Dworcowa 4, 82-433 Mikołajki
Pomorskie

(055) 277-00-76

