
 

 

UCHWAŁA Nr XXI/227/13 

RADY POWIATU we WŁOCŁAWKU 

z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu włocławskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., 

Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
1)

 art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)
2)

 uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Określa się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

włocławskiego:  

1) apteki położone na terenie Gminy Brześć Kujawski: 

a) Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Hanki Sawickiej 7, Brześć Kujawski  

- od poniedziałku do piątku: 8.00-20.00,  

- sobota: 8.00-16.00,  

- niedziela:10.00-14.00, 

b) Apteka „Nova”, ul. Hanki Sawickiej 10A, Brześć Kujawski  

- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00; 

2) apteki położone na terenie Gminy Choceń: 

a) Apteka „Pod Kasztanem”, ul. Sikorskiego 11, Choceń  

- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,  

- sobota: 8.00-13.00,  

- od 1 do 10 dnia każdego miesiąca-pogotowie pracy w porze nocnej, w niedziele i święta oraz dni 

wolne od pracy – udostępnienie usług na telefoniczne wezwanie, 

b) Apteka „Witaminka”, Czerniewice, ul. Wiejska 3B  

- od poniedziałku do piątku: 8.00-15.00, 

c) Apteka „Plus Farm”, ul. Sikorskiego 15, Choceń  

- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.30,  

- sobota: 8.00-13.30; 

3) apteki położone na terenie Gminy Chodecz: 

a) Apteka Iwona Łukasiewicz, ul. Kościelna 3, Chodecz  

- od poniedziałku do piątku: 8.00-17.00,  
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- sobota: 8.00-15.00, 

b) Apteka im. Prof. F. Adamanisa, ul. Waryńskiego 6, Chodecz  

- od poniedziałku do piątku: 8.00 – 18.00,  

- sobota: 8.00 – 14.00; 

4) apteki położone na terenie Gminy Fabianki: 

a) Apteka „Eliksir”, Fabianki 3  

- od poniedziałku do piątku: 9.00-18.00,  

- sobota: 9.00-13.00, 

b) Apteka „Bliska”, Szpetal Górny, ul. Włocławska 44  

- od poniedziałku do piątku: 9.00-18.00,  

- sobota: 10.00-14.00; 

5) apteki położone na terenie Gminy Izbica Kujawska: 

a) Apteka „Parkowa”, ul. Narutowicza 34, Izbica Kujawska  

- od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00,  

- sobota: 8.00-15.00, 

b) „Apteka Leków Gotowych”, Plac Wolności 19, Izbica Kujawska  

- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,  

- sobota: 8.00-14.00, 

c) Apteka „Polopirynka”, Plac Wolności 12, Izbica Kujawska  

- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,  

- sobota: 8.00-14.00; 

6) apteki położone na terenie Miasta Kowal: 

a) Apteka „Królewska”, ul. Matejki 6  

- od poniedziałku do piątku: 7.30-19.00,  

- sobota: 7.30-15.00,  

- niedziela i święta: 8.45-11.45, 

b) Apteka „Magnesium”, ul. Kopernika 3  

- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,  

- sobota: 8.00-13.00,  

- pogotowie pracy w porze nocnej, w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy – udostępnienie usług 

na telefoniczne wezwanie, 

c) Apteka „Zdrowie”, ul. Piwna 29  

- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,  

- sobota: 8.00-13.00, 

d) Apteka Piastowska, Plac Rejtana 2  

- od poniedziałku do piątku: 8.00- 19.00,  

- sobota: 8.00-15; 

7) apteki położone na terenie Gminy Lubanie: 

a) Apteka „Pod Chabrami”, Lubanie 28  

- od poniedziałku do piątku: 8.45-17.00,  

- sobota: 8.45-12.00; 

8) apteki położone na terenie Gminy Lubień Kujawski: 

a) Apteka „Pod Złotą Wagą”, ul. 1 Maja 46, Lubień Kujawski  

- od poniedziałku do piątku: 8.00-19.00,  

- sobota: 8.00-14.00, 

b) Apteka Polska im. J. Śniadeckiego, ul. 1 Maja 44A  

- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,  

- sobota: 8.00-15.00,  

- pogotowie pracy w porze nocnej, w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy – udostępnienie usług 

na telefoniczne wezwanie; 

9) apteki położone na terenie Gminy Lubraniec: 

a) Apteka „Pod Kasztanem”, ul. Nowa 1, Lubraniec  

- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,  

- sobota: 8.00-13.00, 

b) Apteka „Przy Rynku”, ul. Mickiewicza 37  

- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00, 

c) Apteka „Pigułka”, Plac Dr Mariana Szulca 2a  
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- od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00,  

- sobota: 8.00-13.00. 

 

§ 2.1. Podmioty prowadzące apteki na terenie powiatu włocławskiego podają do publicznej wiadomości – 

poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w witrynie lub na drzwiach wejściowych – informację 

o godzinach pracy aptek.  

2. Informacje o pogotowiu pracy aptek wskazanych w § 1 pkt 2 lit. a; pkt 6 lit. b; pkt 8 lit. b w porze 

nocnej, w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wraz z aktualnymi numerami telefonów stacjonarnych lub 

komórkowych, podają do publicznej wiadomości wszystkie podmioty prowadzące apteki na terenie powiatu 

włocławskiego, w sposób określony w ust. 1. 

 

§ 3. Podmioty prowadzące apteki wzajemnie się informują o każdorazowej zmianie numerów telefonów 

stacjonarnych lub komórkowych w zakresie określonym w § 2 ust. 2..  

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/390/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 września 2010 r. 

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu włocławskiego.  

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włocławku.  

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Stanisław Budzyński 
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