
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego. 

 

1. Godziny pracy w dni powszednie aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Lęborka 

ustala się w sposób następujący: 

 

1) Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Wolności 40, 84 – 300 Lębork 

− od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do godziny 21:30 

− w soboty od godziny 8:00 do godziny 21:00 

− w niedzielę od godziny 8:00 do godziny 20:00 

2) Apteka „Cefarm 36'6", ul. Armii Krajowej 32/1, 84 - 300 Lębork. 

− od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 21:00 

− w soboty od godziny 8:00 do godziny 15:00 

3) Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Toruńska 6, 84 – 300 Lębork 

− od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 21:00 

− w soboty od godziny 7:00 do godziny 22:00 

− w niedziele handlowe od godziny 9:00 do godziny 20:00 

4) Apteka „Gemini”, ul. Wolności 30, 84 – 300 Lębork 

− od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00  

− w soboty od godziny 9:00 do godziny 15:00 

5) Apteka „Gemini”, ul. Staromiejska 17, 84 – 300 Lębork 

− od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00 

− w soboty od godziny 8:00 do godziny 14:00 

− w niedzielę od godziny 8:00 do godziny 14:00  

6) Apteka Dr. Max, ul. Bohaterów Monte Casino 16 A, 84 – 300 Lębork 

− od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 – do godziny 20:00 

− w soboty od godziny 8:00 do godziny 15:00 

7) Apteka „Miraculum”, ul. Grunwaldzka 18, 84 – 300 Lębork 

− od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00 

− w soboty od godziny 8:00 do godziny 15:00 

8) Apteka Dr. Max, ul. 1 maja 1A, 84 – 300 Lębork, 

− od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do godziny 20:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Godziny pracy w dni powszednie aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu 

Lęborskiego, poza obszarem miasta Lęborka, ustala się w sposób następujący: 

 

1) Apteka „Pod Agawą”, ul. Radosna 7 c/1, 84 – 352 Wicko, 

− od poniedziałku do piątku od godziny 8:30 do godziny 17:00 

− w soboty od godziny 9:00 do godziny 11:00 

2) DOZ Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Osiedle na Wzgórzu 35, 84 – 312 Cewice 

− od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 18:00 

3) Twoja Apteka, ul. Wincentego Witosa 42, 84- 312 Cewice 

− od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 19:00 

− w soboty od godziny 8:00 do godziny 14:00, 

4) DOZ Apteka „Dbam o Zdrowie Nowowiejska”, ul. Grunwaldzka 24, 84 – 351 Nowa Wieś 

Lęborska 

− od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 18:00 

5) Apteka „Łebska”, ul. 10 Marca 2, 84 – 360 Łeba 

a) w okresie od 1 września do 31 czerwca każdego roku: 

− od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00 

− w soboty od godziny 9:00 do godziny 15:00 

− w niedziele od godziny 10:00 do godziny 13:00 

b) w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku: 

− od poniedziałku do niedzieli od godziny 8:00 do godziny 22:00 

− w sezonie letnim apteka czynna co drugi dzień całodobowo 

6) Apteka „Słowińska”, ul. Kościuszki 70 A, 84 – 360 Łeba 

a) w okresie od 1 września do 16 września każdego roku: 

− od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00 

− w soboty od godziny 8:00 do godziny 20:00 

b) w okresie od 17 września do 14 czerwca każdego roku: 

− od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 18:00 

− w soboty od godziny 8:00 do godziny 15:00 

c) w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia każdego roku: 

− od poniedziałku do niedzieli od godziny 8:00 do godziny 20:00 

− w sezonie letnim apteka czynna co drugi dzień całodobowo, 

7) Punkt Apteczny, ul. Łebska 54, Nowęcin, 84 – 360 Łeba 

a) w okresie od 1 września do 30 czerwca każdego roku: 

− od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do godziny 17:00 

− w soboty od godziny 15:00 do godziny 20:00. 

b) w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku: 

− od poniedziałku do niedzieli od godziny 9:00 do godziny 21:00 

 


