
 
 

UCHWAŁA NR LVII/641/2018 
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 26 października 2018 r. 

w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i poz. 1432)  oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm. ), po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów miast i 
gmin  z  terenu  powiatu  łódzkiego  wschodniego  oraz  Okręgowej  Izby  Aptekarskiej  w  Łodzi  uchwala  się,  co 
następuje: 

§ 1. 1.  Na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Apteki, o których mowa w ust. 1, w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. zapewniają do-
stępność świadczeń w porze nocnej od poniedziałku do soboty w godzinach od 20.00 do 8.00,  a w niedziele i 
święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy od godziny 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego, zgodnie z 
Załącznikiem nr 2 i Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Na terenie gminy Andrespol dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni usta-
wowo  wolne  od  pracy,  pełni  Apteka-Sieciowa  z  siedzibą  w  Andrespolu,  ul.  Rokicińska  146,  która  pracuje  
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
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