
:�	E��	C�A�����D��
B��ED!��FDA�BA��	)�C�$3A����C	E������1��� � E����+0��	�+0%�
�

$�%��*�$

842 

UCHWAŁA Nr XLIX/451/10 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 23 lutego 2010 r. 

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonyc h przez wła �cicieli nieruchomo �ci za usługi  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró �niania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczysto �ci ciekłych na terenie Miasta Ełk. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy 
z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci 
i porz�dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 
z pó�n. zm.) Rada Miasta Ełk uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Ustala si� górne stawki opłat ponoszone przez 
wła�cicieli nieruchomo�ci za usługi �wiadczone przez 
uprawnione podmioty: 
 
  1. za odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych 

w wysoko�ci: 
a) za pojemnik SM 110 poj. 0,11 m3 - 10,90 zł 
b) za pojemnik P 1100 poj. 1,1 m3 - 91,70 zł 
c) za kontener KP 7 poj. 7 m3 - 332,10 zł 

 
  2. za odbieranie segregowanych odpadów komunalnych 

w wysoko�ci: 
a) za pojemnik o poj. 0,11 m3 - 7,40 zł 
b) za pojemnik o poj. 1,1 m3 - 58,60 zł 
c) za kontener o poj. 7 m3 - 152,00 zł 
d) za 1 m3 gromadzonych w workach plastykowych – 

20,50 zł 

 
  3. za opró�nianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczysto�ci ciekłych w wysoko�ci – 20,00 zł/ m3. 
 

§ 2. Do stawek podanych w § 1 uchwały dolicza si� 
podatek VAT zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi 
Miasta Ełku. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/294/08 Rady Miasta 
Ełku z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez wła�cicieli nieruchomo�ci 
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opró�niania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczysto�ci ciekłych na terenie Miasta Ełk. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miasta Ełku 
Waldemar Paweł Pie�kowski 
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UCHWAŁA Nr XLIX/458/10 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 23 lutego 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany cz ��ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o 

terenu poło �onego w Ełku, zwanego „EŁK – GDA �SKA II” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z pó�n. zm.) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 
ust. 1, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó�n. zm.) Rada Miasta Ełku 
uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami 
Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Ełku, uchwalonego uchwał�  
Nr XVIII/170/2000 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 
2000 roku, zmienionego uchwał� Nr VIII/56/03 Rady 
Miasta Ełku z dnia 28 kwietnia 2003 roku oraz 
zmienionego Uchwał� Nr XLIX/457/10/ Rady Miasta Ełku 
z dnia 23 lutego 2010 r., uchwala si� zmian� cz��ci 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„EŁK – GDA�SKA”, nazwanego „EŁK – GDA�SKA II”, 
zwanego dalej planem. 
 

2. Plan obejmuje obszar funkcjonalny zawarty 
w granicach terenu obj�tego planem, oznaczony 
w dotychczas obowi�zuj�cym planie symbolem: 24 U,  
nie wymagaj�cy uzyskania zgody na przeznaczenie go na 
cele nierolnicze i niele�ne. 

 
3. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach 

planu jest zmiana podstawowego przeznaczenia terenu 
z funkcji usługowej, na mieszkalno-usługow� i okre�lenie 
nowych zasad i sposobów zagospodarowania terenu 
w zakresie i granicach okre�lonych uchwał�  
Nr XXVII/262/08 Rady Miasta Ełku z dnia 30 wrze�nia 
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2008 roku w sprawie przyst�pienia do zmiany cz��ci 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
zwanego „EŁK – GDA�SKA” na obszarze poło�onym 
w obr�bie I Miasta Ełku, obejmuj�cym działki nr 310/18, 
310/14, 310/15, 310/16 oraz cz��� działki nr 310/7. 
 

4. Plan składa si� z nast�puj�cych elementów 
stanowi�cych integralne cz��ci uchwały : 
 
  1) ustale� planu stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:500 stanowi�cego zał�cznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
  3) rozstrzygni�cia o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu i sposobie realizacji, 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowi�cego 
zał�cznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru obj �tego planem 
 

§ 2. 1.  Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
 
  1) granice terenu obj�tego planem; 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania – obowi�zuj�ce i orientacyjne; 
 
  3) sposób u�ytkowania terenów (obszary funkcjonalne) 

oznaczone symbolami literowymi i cyfrowo-literowymi; 
 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 pełni� funkcje informacyjne lub 
orientacyjne. 
 

3. Ilekro� w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
 
  1) planie – nale�y przez to rozumie� ustalenia i rysunek 

planu, o których jest mowa w § 1. 
 
  2) przeznaczeniu podstawowym – nale�y przez to 

rozumie� przeznaczenie, które obowi�zuje na 
obszarze ograniczonym liniami rozgraniczaj�cymi 
i wyró�nionym na rysunku planu kolejnym symbolem 
cyfrowo-literowym. 

 
  3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale�y przez to 

rozumie� przeznaczenie inne ni� podstawowe, które 
uzupełnia, wzbogaca lub stanowi alternatyw� dla 
przeznaczenia podstawowego - z wykluczeniem 
lokalizowania funkcji koliduj�cych ze sob� na jednym 
obszarze funkcjonalnym oznaczonym na rysunku 
planu symbolem cyfrowo-literowym. 

 
  4) powierzchni biologicznie czynnej – nale�y przez to 

rozumie� grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci� na działce 
budowlanej a tak�e 50% powierzchni tarasów 
i stropodachów urz�dzonych jako stałe kwietniki lub 
trawniki na podło�u zapewniaj�cym ich naturaln� 
wegetacj�, o powierzchni nie mniejszej ni� 10 m2. 

 
  5) powierzchni zabudowy – nale�y przez to rozumie� 

sum� powierzchni rzutów poziomych budynków 

i nadziemnych obiektów budowlanych zlokalizowanych 
na wyró�nionym obszarze funkcjonalnym, wyra�on� 
w stosunku procentowym do powierzchni tego obszaru 
funkcjonalnego. 

 
  6) maksymalnej wysoko�ci budynku – nale�y przez to 

rozumie� wysoko�� budynku mierzon� od poziomu 
terenu przy najni�ej poło�onym wej�ciu do budynku 
lub jego cz��ci, na pierwsz� kondygnacj� nadziemn�, 
do najwy�ej poło�onej kraw�dzi stropodachu nad 
najwy�sz� kondygnacj� u�ytkow� albo do najwy�ej 
poło�onej powierzchni przekrycia dachu. 

 
  7) drogach wewn�trznych – nale�y przez to rozumie� 

drogi nie zaliczone do �adnej kategorii dróg 
publicznych, w szczególno�ci drogi obsługuj�ce 
projektowane zespoły zabudowy. Dojazd do 
nieruchomo�ci z drogi wewn�trznej wymaga prawnego 
zapewnienia jej dost�pu do drogi publicznej. 

 
  8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale�y przez to 

rozumie� lini�, której nie mo�e przekroczy� �ciana 
budynku, nie dotyczy ona natomiast:, balkonów, wykuszy 
i daszków wysuni�tych mniej ni� 0,9 m oraz elementów 
przedwej�ciowych, jak: podesty, schody, pochylnie dla 
osób niepełnosprawnych. Odległo�ci i usytuowanie 
budynków od granic działek w miejscach nie 
ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
reguluj� obowi�zuj�ce przepisy budowlane. 

 
4. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu dla 

obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolami: 
 
  1) M/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i usługowej. 
 
  2) K – teren urz�dze� kanalizacji. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia w zakresie kształtowania  

przestrzeni publicznych oraz terenów  
i obiektów podlegaj �cych ochronie 

 
§ 3. 1.  Na terenie obj�tym planem nie wyznacza si� 

obszarów przestrzeni publicznych. 
 

2. Teren obj�ty planem poło�ony jest poza granicami 
obszaru obj�tego ochron� konserwatorsk�. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia dotycz �ce zasad modernizacji i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

 
§ 4. 1. Dost�pno�� komunikacyjn� do terenu obj�tego 

planem zapewni� drogi wewn�trzne przebiegaj�ce wzdłu� 
północnych i południowych granic terenu obj�tego 
planem, obj�te ustaleniami planu „EŁK – GDA�SKA” 

 
2. Potrzeby parkingowe nale�y zabezpieczy� poprzez 

realizacj� miejsc postojowych w granicach 
poszczególnych wydzielonych działek. 
 

§ 5. 1. Zasilanie w energi� elektryczn�, energi� 
ciepln� i wod�, dost�p do sieci telekomunikacyjnej, 
odprowadzenie �cieków sanitarnych i deszczowych dla 
potrzeb planowanych inwestycji nale�y realizowa� 
zgodnie z ustaleniami planu „EŁK – GDA�SKA”. 
 

2. Dopuszcza si� budow� przepompowni �cieków dla 
potrzeb planowanych inwestycji. 
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3. Zakazuje si� budowy urz�dze� telekomunikacyjnych 

wymagaj�cych ustanowienia strefy ochronnej ze wzgl�du 
na szkodliw� emisj� do �rodowiska. 
 

§ 6. Dopuszcza si� budow� sieci, przył�czy i urz�dze� 
gazowych. 
 

§ 7. Dopuszcza si� budow� innych ni� wymienione 
w niniejszym rozdziale, sieci infrastruktury technicznej bez 
konieczno�ci zmiany planu. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej 

 
§ 8. 1. O�wietlenie zewn�trzne (np. dróg, budynków) 

nale�y przystosowa� do wygaszania. 
 

2. Parametry techniczne dróg, dojazdów, bram nale�y 
dostosowa� dla potrzeb ewakuacji i ratownictwa. 
 

3. Nale�y zapewni� awaryjne zaopatrzenie 
w podstawowe media obiektów u�yteczno�ci publicznej na 
wypadek sytuacji nadzwyczajnych. 
 

Rozdział 5 
Ustalenia szczegółowe dla terenów wyró �nionych  

na rysunku planu 
 

§ 9. Karta terenu 
 

1. KARTA TERENU o symbolu: 24 M/U - Przeznaczenie 
podstawowe: Teren zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Przeznaczenie 
dopuszczalne: Zabudowa usługowa 
 
  1) Powierzchnia terenu około 0,55 ha 
 
  2) Stan istniej�cy: teren budowlany. 
 
  3) Warunki urbanistyczne: 

 
a) Minimalna powierzchnia działki: 900 m2. 
 
b) Minimalna szeroko�� wydzielanej działki: 20 m. 
 
c) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: nie 

ustala si�. 
 
d) Maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% 

powierzchni działki. 
 
e) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 

30% powierzchni działki. 
 
f) Linia zabudowy – nieprzekraczalna: 5 m od linii 

rozgraniczaj�cych dróg. 
 
  4) Zasady zagospodarowania terenu, kształtowania 

zabudowy i ładu przestrzennego: Na ka�dej działce 
mo�e by� realizowana zabudowa mieszkaniowa, 
jednorodzinna z dopuszczeniem funkcji usługowej 
(realizowanej w budynkach mieszkalnych lub 
w odr�bnych budynkach) spełniaj�ca warunki: 
 
a) Maksymalna ilo�� kondygnacji nadziemnych: trzy – 

w tym poddasze. 
 
b) Maksymalna wysoko�� od poziomu terenu: 14 m. 
 

c) Dachy dwu – lub wielospadowe o nachyleniu od 
300 do 450. 

 
d) Pokrycie dachu dachówk� lub materiałem j� 

imituj�cym w kolorze czerwonym. 
 
e) Dopuszczalna rozbudowa istniej�cych budynków. 

 
  5) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

 
a) Dost�p komunikacyjny zapewni� drogi wewn�trzne 

przebiegaj�ce wzdłu� gra- nic terenu obj�tego 
planem, obj�te ustaleniami planu „EŁK – GDA�SKA” 

 
b) Miejsca parkingowe nale�y urz�dza� na własnym 

terenie w ilo�ci wynikaj�cej z potrzeb lecz nie mniej 
ni� jedno miejsce postojowe na ka�de mieszkanie 
oraz jedno miejsce postojowe na ka�de 100 m2 
powierzchni u�ytkowej usług. 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 

 
a) Realizacja uzbrojenia terenu - zgodnie 

z ustaleniami Rozdziału 3. 
 
b) Odpady stałe – gromadzone w pojemnikach 

i wywo�one do utylizacji przez specjalistyczn� firm� 
 
c) Wł�czenia projektowanych instalacji do lokalnych 

systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z warunkami wydanymi przez zarz�dców sieci. 

 
  7) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: nie ustala si�. 
 
  8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
a) Obowi�zuj� standardy jako�ci �rodowiska okre�lone 

w aktualnych przepisach o ochronie �rodowiska. 
 
b) Zakaz wprowadzania �cieków do gruntu oraz 

gromadzenia i składowania odpadów nie zwi�zanych 
ze zwykłym u�ytkowaniem nieruchomo�ci. 

 
c) W przypadku dokonania znalezisk archeologicznych 

prace budowlane powinny by� przerwane a teren 
udost�pniony dla ratowniczych bada� 
archeologicznych. 

 
  9) Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 

niebezpiecze�stwo: nie wyst�puj�. 
 

2. KARTA TERENU o symbolu: K - Przeznaczenie 
podstawowe: Teren urz�dze� kanalizacji. Przeznaczenie 
dopuszczalne: Nie ustala si� 
   
  1) Powierzchnia terenu około 0,0015 ha 
 
  2) Stan istniej�cy: teren budowlany. 
 
  3) Warunki urbanistyczne: 

 
a) Minimalna powierzchnia i szeroko�� działki: nie 

ustala si�. 
 
b) Zasady scalania i podziału nieruchomo�ci: nie 

ustala si�. 
 
c) Maksymalna powierzchnia zabudowy: nie ustala si�. 
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d) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
nie ustala si�. 

 
e) Linia zabudowy: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady zagospodarowania terenu, kształtowania 

zabudowy i ładu przestrzennego: Teren podziemnej 
przepompowni �cieków 

 
  5) Zasady obsługi w zakresie komunikacji: Dost�p z drogi 

oznaczonej w planie „EŁK – GDA�SKA” symbolem: 
44 KDW 

 
  6) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury: Przył�czenia 

projektowanych instalacji do lokalnych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez zarz�dców sieci. 

 
 
  7) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: nie ustala si�. 
 
  8) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
a) Obowi�zuj� standardy jako�ci �rodowiska okre�lone 

w aktualnych przepisach o ochronie �rodowiska. 
 
b) Zakaz wprowadzania �cieków do gruntu oraz 

gromadzenia i składowania odpadów nie zwi�zanych 
ze zwykłym u�ytkowaniem nieruchomo�ci. 

 
  9) Tereny podlegaj�ce ochronie i nara�one na 

niebezpiecze�stwo: nie wyst�puj�. 
 

Rozdział 6 
Ustalenia ko �cowe 

 
§ 10. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczeniu 

jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci w zwi�zku z uchwaleniem planu, o której 
mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci: 30% 
 

§ 11. Na obszarze obowi�zywania planu traci moc 
uchwała Nr IV/21/06 Rady Miasta Ełku z dnia 28 grudnia 
2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego 
w Ełku, ograniczonego ulicami: Gda�sk�, A. Mickiewicza, 
Słoneczn�, Gen. W. Sikorskiego, zwanego: „EŁK - 
GDA�SKA” 

 
§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza si� 

Prezydentowi Miasta Ełku 
 
§ 13. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 

daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miasta Ełku 
Waldemar Paweł Pie�kowski 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały Nr XLIX/458/10 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 23 lutego 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały Nr XLIX/458/10 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 23 lutego 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro jektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt óre nale �� do zada� własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 
 
Rada Miasta Ełku, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80 poz. 717, z pó�n. zm.), po zapoznaniu si� z dokumentacj� formalno-prawn� dotycz�c� zmiany cz��ci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w Ełku, zwanego „EŁK-GDA�SKA II” rozstrzyga, co nast�puje: 

 
1. Udokumentowano, �e w czasie wyło�enia projektu zmiany cz��ci miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu poło�onego w Ełku, zwanego „EŁK-GDA�SKA II” oraz w obligatoryjnym terminie na składanie uwag  
tj. do dnia 11 lutego 2010r. nie wpłyn�ły �adne uwagi dotycz�ce rozwi�za� zawartych w projekcie ww. planu. 

 
2. W granicach zmiany cz��ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w Ełku, zwanego 

„EŁK-GDA�SKA II” nie przewiduje si� realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 
własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr LVIII/663/2010 

Rady Miasta Olsztyn 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

w sprawie okre �lenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodost �pnych na terenie Miasta Olsztyn 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz�dzie powiatowym  
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U.  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U.  
Z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w zwi�zku z art. 94 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne  
(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 234, poz. 1570, 
Nr 227, poz. 1505, Dz. U z 2009 r.Nr 18 poz. 97, Nr 31  
poz. 206, Nr 98 poz. 817, Nr 95 poz. 788, Nr 92 poz. 753)  
po zasi�gni�ciu opinii samorz�du aptekarskiego Rada Miasta 
Olsztyn uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Okre�la si� rozkład godzin pracy aptek 
ogólnodost�pnych na terenie Miasta Olsztyn 
w nast�puj�cy sposób: 
  1) w dni robocze od poniedziałku do pi�tku – dla aptek 

w systemie pracy jednozmianowej nie krócej ni� 
8 godzin a dla aptek w systemie pracy dwuzmianowej 
nie krócej ni� 10 godzin, w przedziale pomi�dzy 
godzin� 8.00 a godzin� 20.00, 

  2) w soboty - dla obu typów aptek nie krócej ni� 6 godziny, 
w przedziale pomi�dzy godzin� 8.00 a godzin� 14.00. 

 
2. Godziny otwarcia apteki w przedziale godzin, 

o których mowa w ust. 1, wyznacza wła�ciciel apteki. 
 

3. Zmiany wy�ej wskazanych godzin pracy „oraz 
planowane zamkni�cie”* apteki, wymaga zło�enia 
z miesi�cznym wyprzedzeniem pisemnego wniosku 
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urz�du Miasta 

Olsztyn po uprzednim zasi�gni�ciu opinii Okr�gowej Izby 
Aptekarskiej w Olsztynie. 

 
4. Przedłu�enie godzin pracy apteki nie wymaga 

powy�szych uzgodnie�. 
 

5. W przypadku zamkni�cia apteki na czas okre�lony, 
kierownik apteki jest zobowi�zany umie�ci� w widocznym 
miejscu informacj� z adresami najbli�szych czynnych aptek. 
 

§ 2. 1. Dost�pno�� do �wiadcze� farmaceutycznych 
w porze nocnej, w niedziel�, �wi�ta i inne dni wolne od 
pracy zapewniaj� dwie apteki całodobowe pracuj�ce 
w systemie ci�głym: 
  1) Apteka „ARNIKA” w Dukacie Al. Piłsudskiego 10/14 

tel. 89 527-45-98 
  2) Apteka   „ARNIKA”   Sigma    Al. Piłsudskiego  44A  

tel. 89 519-21-09 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi 
Miasta Olsztyn. 
 

§ 4. Z dniem wej�cia w �ycie niniejszej uchwały traci 
moc Zarz�dzenie Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 79 z dnia 
13 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodost�pnych na terenie Miasta 
Olsztyn. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady 
Zbigniew D�bkowski 

 

    
* Rozstrzygni�cie nadzorcze Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego  
- PN.0911-54/10 z dnia 29 marca 2010 r. 


