
UCHWAŁA NR XXIII/501/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 maja 2012 r.

zmieniająca uchwalę 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 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) , art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zmianami). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala : 

§ 1. Załącznikowi do uchwały Nr LV/1129/10 Rady Miasta Katowice z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice, zmienionej uchwałą Nr 
LX/1221/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 r. oraz uchwałą Nr XI/171/11 Rady Miasta Katowice 
z dnia 22 czerwca 2011 r. oraz uchwałą Nr XIX/404/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012 r., 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. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/501/12

Rady Miasta Katowice

z dnia 30 maja 2012 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 "Europejska" ul. Wojewódzka 7, 40-026 Katowice - tel. (032) 251-77-62 

3) Apteka "Przyjazna II" ul. Mysłowicka 13, 40-453 Katowice - tel. (032) 209-21-43 lub 44 

4) Apteka "Magiczna" ul. Ściegiennego 94, 40-111 Katowice - tel. (032) 608-10-39 

5) Apteka "Blisko Ciebie " ul. Mickiewicza 10, 40-092 Katowice - tel. (032) 258-11-11 

6) Apteka"Europejska" ul. Chorzowska 107, 40-0101 Katowice - tel. (032) 605-02-43 
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