
Projekt 

Uchwała nr … / XXVII/2021 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia ……. maja 2021r. 

 

w sprawie intencyjnego poparcia projektu samorządu aptekarskiego pt.: „Ścieżka edukacyjna – 

przystanek leśny – Góra Apteka” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn. zm.) 

 

Rada Gminy Kroczyce 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1 Udziela się intencyjnego poparcia inicjatywy utworzenia przystanku leśnego na szczycie Góry 

Apteka położonej w miejscowości Podlesice, gmina Kroczyce. 

2. Podjęcie uchwały nie powoduje powstania po stronie Gminy Kroczyce zobowiązań związanych 

z przedmiotem uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce do przekazania niniejszej uchwały 

Częstochowskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej z siedzibą w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 28 

m 7.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kroczyce. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Kroczyce 

Krzysztof Janikowski 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

W dniu 23 kwietnia 2021 roku do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Częstochowskiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej z prośbą o poparcie inicjatywy samorządu aptekarskiego, zarówno przez 

Wójta Gminy Kroczyce jak i Rady Gminy Kroczyce, w sprawie utworzenia przystanku leśnego 

na szczycie Góry Apteka, położonej w miejscowości Podlesice, gm. Kroczyce. 

Projekt pt.: „Ścieżka edukacyjna – przystanek leśny – Góra Apteka” zrodził się kilka lat temu 

podczas konferencji farmaceutycznej „Jurajska Wiosna Farmaceutów”. Celem inicjatywy jest 

stworzenie ścieżki edukacyjnej – ufundowanej ze składek członków Izby Aptekarskiej 

w Częstochowie - prowadzącej na szczyt góry Apteka, na którym ma powstać ławeczka z zadaszeniem 

oraz tablice informacyjne z opisami roślin leczniczych rosnących na zboczach wspomnianej Góry oraz 

legendę opisującą genezę jej nazwy. Samorząd aptekarski uzyskał niezbędne zgody od właścicieli 

prywatnych terenów, na których zlokalizowana jest Góra Apteka.  

Mając na względzie podniesienie walorów turystycznych oraz stworzenie nowych miejsc 

edukacyjnych promujących Gminę Kroczyce wyrażamy aprobatę dla przedstawionego na wstępie 

projektu. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  


