UCHWAŁA Nr XX/117/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyŜurów aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 94 ust.1 i 2 Ustawy
z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 Nr 45 poz.,271
z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:
§1
Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. W celu zapewnienia dostępności do świadczeń równieŜ w porze nocnej oraz w
niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, apteki ogólnodostępne działające w
miastach Sztum i Dzierzgoń, poza określonym rozkładem godzin pracy, pełnią dyŜury
zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2. Harmonogram dyŜurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Sztum stanowi
Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Harmonogram dyŜurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Dzierzgoń stanowi
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

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 aptek ogólnodostępnych na danym terenie – po zasięgnięciu opinii wójtów
i burmistrzów miast i gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego określa w drodze
uchwały rada powiatu.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 w/w ustawy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń równieŜw
porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Aktualnie obowiązującym aktem
prawa miejscowego, regulującym w/w zagadnienia, jest uchwała NrXII/ 69/2015Rady
Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy oraz dyŜurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sztumskiego na okres od
01.12.2015 r. do 30.06.2016 r. Zgodnie z postanowieniami Rady Powiatu Sztumskiego, apteki
działające na terenie powiatu, poza określonym rozkładem godzin pracy, pełnią dyŜury
mające na celu zabezpieczenie dostępności do świadczeń farmaceutycznych równieŜ w porze
nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
Projekt niniejszej uchwały zakłada rozkład godzin pracy oraz dyŜurów aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego od 01 lipca 2016 roku do 30 czerwca
2017roku. Harmonogramy dyŜurów zostały sporządzone na podstawie aktualnie działających
aptek ogólnodostępnych w powiecie sztumskim. W mieście Dzierzgoń na wniosek aptekarzy
ustalono dyŜury dobowe w systemie 10 dniowym. Niniejszy projekt został zaopiniowany
pozytywnie przez wójtów i burmistrzów miast i gmin z terenu powiatu sztumskiego,
natomiast przez Okręgową Izbę Aptekarską w Gdańsku negatywnie.
Mając powyŜsze na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załączniknr 1 do Uchwały Nr XX/117//2016
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.05. 2016 roku

1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego.

LP.

NAZWA I ADRES APTEKI

TELEFON

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

I. MIASTO SZTUM
1.

Apteka „Alfa”

(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) 277-50-50

8.00-18.00

8.00-13.00

ul. Sienkiewicza 10, 82-400 Sztum

2.

Apteka „Medicus”
ul. Morawskiego 1, 82-400 Sztum

3.

Apteka „Św. Anny”
ul. Galla Anonima 12,
82-400 Sztum

dyŜur dobowy
wg harmonogramu
dyŜur dobowy
wg harmonogramu
dyŜur dobowy
wg harmonogramu

4.

Apteka „Centralna”
ul. Mickiewicza 50,
82-400 Sztum

(055) 247-67-92

8.30-18.00

9.00-13.00

dyŜur dobowy
wg harmonogramu

5.

Apteka „Centrum Zdrowia”
ul. Baczyńskiego 1
82-400 Sztum

731 418 026

8.00-18.00

8.00-16.00

dyŜur dobowy
wg harmonogramu

6.

Apteka „Vitaminka”
ul. Reja 12

791 432 100

8.00-20.00

9.00-15.00

dyŜur dobowy
wg harmonogramu

ul. Zawadzkiego3,
82-440 Dzierzgoń

(055) 276-12-20

8.00-18.00

8.00-13.00

Apteka „Herbowa”

(055) 276-26-53

8.00-17.00

8.00-13.00

(055) 272-27-89

8.00-19.00

8.00-15.00

(055) 277-61-11

8.30-15.30

nieczynna

nie pełni dyŜurów

8.00-16.30

8.00-12.00

nie pełni dyŜurów

82-400 Sztum

II. MIASTO DZIERZGOŃ
1.
2.

Apteka „Aqua”

ul. Słowackiego 1,
82-440 Dzierzgoń

3.

Apteka „Miejska”
ul. Odrodzenia 5
82-440 Dzierzgoń

dyŜur 10dniowydobowy
wg harmonogramu
dyŜur 10dniowydobowy
wg harmonogramu
dyŜur 10- dniowy
dobowy
wg harmonogramu

III. GMINA STARY TARG
1.

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

IV. GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE
1.

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

(055) 277-00-76

2. Poza określonymi wyŜej godzinami pracy, apteki ogólnodostępne działające na terenie
miasta Sztum i miasta Dzierzgoń pełnią dyŜury całodobowew dni powszednie, niedzielę,
święta i inne dni wolne od pracy, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3. Apteki ogólnodostępne w mieście Sztum pełnią dyŜury w systemie całodobowym – dyŜur
zaczyna się od godziny otwarcia danej apteki do następnego dnia rana.
4. Apteki ogólnodostępne w mieście Dzierzgoń pełnią dyŜury w systemie dziesięciodniowym
- kaŜda apteka pełni dyŜury po dziesięć dni całodobowo.
5. W przypadku zawieszenia działalności lub likwidacji którejkolwiek z aptek, a takŜe
wskutek zaistnienia innych nieprzewidzianych okoliczności uniemoŜliwiających aptece
pełnienie dyŜuru w ustalonym w grafiku dyŜurów terminie, obowiązek dyŜurowania
przejmuje kolejna apteka ujęta w harmonogramie dyŜurów.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/117/2016
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.05.2016 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/117/2016
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.05.2016 r.

