
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... .... r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających 
na terenie Miasta Katowice

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 42 ust. 1 w związku z art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U. z 2008r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) oraz po 
przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala :

§ 1. Załącznikowi do uchwały Nr LV/1129/10 Rady Miasta Katowice z dnia 22 marca 2010r. w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice, (Dz.Urz. 
Woj. Śląsk z 2015r., poz.1581) nadać brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Katowice

z dnia....................2015 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz wykaz aptek ogólnodostępnych pracujących
w systemie całodobowym działających na terenie miasta Katowice

1. Na terenie miasta Katowice obowiązują następujące godziny pracy aptek ogólnodostępnych:

1) w dni robocze od poniedziałku do piątku praca aptek odbywa się nie krócej niż :
a) dla aptek jednozmianowych od godziny 9 do godziny 16,
b) dla aptek dwuzmianowych od godziny 8 do godziny 18.

2) w soboty praca aptek odbywa się nie krócej niż :
a)  dla aptek jednozmianowych od godziny 9 do godziny 13,
b)  dla aptek dwuzmianowych od godziny 8 do godziny 14.

2. Na terenie miasta Katowice całodobowe dyżury, w pełnym zakresie usług farmaceutycznych,
zapewniają następujące apteki :

1) Apteka "Akademicka" ul. Tysiąclecia 41, 40-875 Katowice - tel. (032) 254-05-21
2) Apteka "Dr. Max" ul. Wojewódzka 7, 40-026 Katowice - tel. (032) 251-77-62
3) Apteka "Magiczna" ul. Ściegiennego 94, 40-111 Katowice - tel. (032) 608-10-39
4) Apteka "Blisko Ciebie " ul. Mickiewicza 10, 40-092 Katowice - tel. (032) 258-11-11
5) Apteka"Europejska" ul. Chorzowska 107, 40-0101 Katowice - tel. (032) 605-02-43
6) Apteka Isofarm ul. Piotrowicka 98, 40-724 Katowice - tel. (032) 254-40-88
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Uzasadnienie
Proponowane zmiany w załączniku do uchwały Nr LV/1129/10 Rady Miasta Katowice z dnia 22 marca

2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta
Katowice (j.t. Dz. Urz. Woj. Śląsk z 2015r., poz.1581) konieczne są z dwóch powodów.

1) W dniu 22.12.2014r. Kierownictwo Apteki „Przyjazna II” mieszczącej się przy ul. Mysłowickiej
13 w Katowicach zwróciło się z prośbą o skreślenie wyżej wymienionej Apteki z wykazu aptek
ogólnodostępnych pracujących w systemie całodobowym działających na terenie miasta Katowice
i wprowadzenie jej na listę aptek pracujących w systemie dwuzmianowym.
Wniosek o zmianę czasu działania apteki z całodobowej na dwuzmianową spowodowany został

sporadyczną ilością klientów w godzinach nocnych – mieszkańcy Katowic celem zakupu leków najczęściej
korzystają z usług aptek całodobowych usytuowanych w centrum miasta tj. przy ul. Mickiewicza 10 i ul.
Wojewódzkiej 7.

2) W związku z otrzymaną - za pośrednictwem firmy Cefarm Śląski Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu - decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach z dnia
15.01.2015r. znak DNAiH.8520.1.8.2015 dot. zmiany oznaczenia podmiotu uprawnionego do prowadzenia
jednej z aptek całodobowych z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 7 : ze spółki
„EUROPEJSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na Cefarm Śląski Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
jak również zmianę nazwy apteki - z Apteka „EUROPEJSKA” na Apteka „Dr. Max”.
Niniejszy projekt uchwały w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o dzialalnosci pozyttku publicznego i o

wolontariacie, został poddany konsultacjom społecznym poprzez jego umieszczenie na Platformie
Konsultacji Społecznych.
Konsultacje trwały w okresie od 09.04.2015r. do 23.04.2015r.
W zakreślonym czasie do treści projektu uchwały nie zostały zgłoszone żadne uwagi.
Przedstawiany projekt uchwały Rady Miasta Katowice został również przekazany, celem opiniowania, do

samorządu aptekarskiego.
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej wydało pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Miasta

Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
działających na terenie Miasta Katowice (uchwała nr U-PSIA-0224-VI-2015 z dnia 28.04.2015r.).
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o akceptację przedstawionego projektu uchwały Rady Miasta

Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
działających na terenie Miasta Katowice.
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