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PROJEKT 
 
Nr korespondencji SOD 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gliwice 

Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ogłosić tekst jednolity uchwały nr XVIII/462/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 lipca 2016 r. 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gliwice. 

§ 2. 1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Gliwice, które stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Obwieszczenie (załącznik do niniejszej uchwały) podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia .................... 2020 r. 

OBWIESZCZENIE NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie miasta Gliwice 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały nr XVIII/462/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gliwice (Dz.Urz.Woj.Śląskiego 2016.4112) 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą XIII/221/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 lutego 
2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2020.1578). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 
§ 2 i § 3 uchwały nr XIII/221/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 lutego 2020 roku zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gliwice 
(Dz.Urz.Woj.Śląskiego 2020.1578), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.”. 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia....................2020 r. 

UCHWAŁA NR XVIII/462/2016 
RADY MIASTA GIWICE 

z dnia 14 lipca 2016 r. 

(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 
z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.)), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 1, art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814))  oraz art. 4 ust. 1, 
art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296))  na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określić rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz wykaz aptek ogólnodostępnych 
pracujących w systemie całodobowym, działających na terenie miasta Gliwice, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XLII/889/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gliwice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do Uchwały XVIII/462/2016 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 14 lipca 2016 r. 

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

1. Na terenie miasta Gliwice 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 9.00 do godziny 16.00, 

b) dla aptek dwuzmianowych od godziny 8.00 do godziny 18.00. 

2) w soboty praca aptek odbywa się nie krócej niż: 

a) dla aptek jednozmianowych od godziny 9.00 do godziny 13.00, 

b) dla aptek dwuzmianowych od godziny 8.00 do godziny 14.00. 

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

1) Apteka Cito ul. Górnych Wałów 26, 

2) )  (uchylony) 

3) )  (uchylony)
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Uzasadnienie 

Art. 16 ust. 3 i 4 z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1461) nakłada na organ właściwy do wydania aktu normatywnego 
obowiązek ogłoszenia jednolitego aktu normatywnego nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był 
nowelizowany. 

Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym. 


