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Frampol, Gor.aj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, 
~otok Górny, Radecznica, Tarnogród, Tereszpol, Turo
hin, Wysokie, Zakrzew, Zwierzyniec i ŻÓlkiewka, ' 

2) Państwowy Terenowy 'Inspektor Sanitarny iN Hrubie
szowie dla miasta Hrubieszów oraz gmin: Oolhoby
czów, Grabowiec, Horodlo, Hrubieszów, Miączyn, Mlr

, cze, Trzeszczany, Tyszowce,. Ucha nie i Werbkowice, 

3) Państwowy Terenowy In'spektor Sanitarny w Tomaszo
wie 'Lubelskim dla ' miasta Tomas.zów Lubelski oraz 

, . gmin: Jarczów, Krynice, Lubycza Królew.sk a" Łaszczów, 
Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, TQmaszów Lu
belski i Ulhówek, 

4) Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Zamościu 
, dla miast: Szczebrzeszyn i Zamość oraz gmin: Adamów, 

Gorzków, Izbica, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabu
nie, Nielisz, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, 
Szczebrzeszyn, Sułów, Wysokie (Zamojskie), Zamość 
i Zawada. ' 

49. W województwie zielonogórskim: 

l) Państwowy Terenowy Insp~ktor Sanitarny w Krośnie 
Odrzańskim dla miast: Cybinka, Gubin i Krosno Od
rzańslde oI:az gmin: Bobrowice, By-tnica, Cybinka, Oą
bie, Krosno Odrzańskie, Maszewo, Stargard , Gubiński 
i Wałowice, 

2) Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Nowej 
Soli dla miast: Bytom Odrzański, Kożuchów, Nowe 

.. Miasteczko, Nowa Sól i Sława oraz gmin: Bytom Od
rzański, Kożuchów, Lubięcin; Mirocin Sredni, Nowa 
Sól, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko i Sława, , 

3) Państwowy Terenowy Inspektor Sa nitarny w Sul echo
wie dla miast: Babimost, Ka rgo~a i Sulechów o~az 
gmin: Babimost, Bojadla, Kargowa, Kolsko, Sulech,ów 
i Trzebiechów, 

4) Państwowy Terenowy Inspektor 'Sanitarny w Swiebo
dzinie dla miasta Swiebodzin oraz gmin: Boczów, Lub
rza, Łagów, Skąpe, Szczaniec, Swiebodzin i Torzym, 

5) Państwowy T,erenowy Inspektor Sanitarny -w Wolszty
nie dla miast: Wolsztyn, Zbąszynek i Zbąszyń oraz' 
gmin: Ciosaniec, Siedlec, Wolsztyn, Zbąszynek i , Zbą
szyń, 

,6) Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Zielonej ./ 
G?rze dla miast: Czer'wieńsk i Zielona Góra oraz gmin: 
Czerwieńsk, Krzystkowice, Nowogród Bobrzański, Ra
cula, Swidnica; Zabór i Zielona Góra, 

7) Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu 
dla miast: Gozdnica, Iłowa, Małotnice , Szprotawa i. Ża
gań oraz gmin: Borowina, Brzeźnica, Iłowa, Małornice, 
Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki i Żagań, 

8) Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Żarach 
dla miast: Jasień, Lubsko, Łęknica, i Żary oraz gmin: 
Brody, Grabice, Jasień, Lipinki Łuźyckie, Lubsko, Ni
wica, Olbrachtów, Przewóz, Trzebiel, Tuplice i Żary. 

, § 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
10 grudnia 1954 r. w sprawie siedzib i właściwości miej
scowej portowych inspektorów sanitarnych (Dz. U. Nr 57, 
poz. 288). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi W. życie z dniem ogło
sżenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: M~ Śliwiński 
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w sprawie określenia wykroczeń, za które, funkcjonariusze niektórych jednostek organizacyjnych p,odległych lub 
podporządkowanych terenowym organom administracji państwowej są upoważnieni do nakładania grzywien 

w drodze mandatu karn()go. 

,Na podstawie art. 67 § 2 ustąwy z dnia 20 maja 
1971 r. - Kodeks postępowania w sprawach .o wykrocze
nia (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, 
poz. 312 i z 1975 r .. Nr 16, poz. 91) oraz , w związku z § 1 
pkt 1 i 3~5 rozporządzenia Vrezesa. Ra dy Ministrów z dnia 
8 grudnia 1971 L W sprawie nadania ' funkcjonariuszom nie
których organów uprawnień do nakłada nia , grzywien w dro
dze mandatu karnego (Dz. U. Nr 35, poz. 308) zarządza się, 

co nastę'puje: 

§ 1. Do nakładani,a grzywien w drod2;e mandatu kar
nego są upoważnie ni funkcj onariusze niektórych jednostek 
organizacyjnych podległych lub podporządkowanych tere
nowym "organom- administracji ' państwowej: 

1) administracji lasów kom4nalnych - za wykroczenia 
określone wart. 82 § 1 pkt 7, art. 148 § 1, 151 § 1-3, 
152 § 1, 153 § 1, 154 § 1 i 2,155 § l, 156 § 1 i 157 § 1 
Kodeksu wykroczeń oraz wart. 28i2-9 ustawy z dnia 
7 kwietnia 194~. r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, 
poz.l~O)ł ' 

2) komunalnej służby drogowej - za wykroczenia okreś
lone wart. 91 Kodeksu wykroczeń w' zakresie ·zanie
czy'szczania drogi oraz wart. 99 § 1,100, 101 i 1-02 Ko-
deksu wykroczeń; . 

3) służby ochrony środowiska - za wykroczenia . okreś
lone wart. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. 
O ochronie powietrza atmosferycznego 'przed':' źanie

czyszczaniem (Dz. U. Nr 14, poz . . 87) :' oraz 'za wykro-
' czenia określone wart. 126 ust. 2 jart. 128 ust. l ' 
pkt 4 ustawy z dnia 24 października 1974r. ~ Prawo 
wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230), 

4) wykonujący zadania w zakresie nadzoru ' budowl ane
go - za wykroczenia określone : ' 

a) '.w. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 
. ' 1974 r. - Prawo budowlane '(Dz. U Nr 38; poż: 229),. 

bl w' art. 71, 72,74 §, 1, 75 § 1 i 79 ~ Kodeksu wy-
.) kr'oczeń; 
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§ 2. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego wyda je, funkcjonariuszom określonym w 
§ 1 właściwy terenowy organ administracji państwowej. 

§ 3. Upoważnienie, o ' którym mowa w § , 2, powinno 
zawierać: oznaczenie organu wydającego upoważnienie; 

datę wydania i okres ważności, podstawę prawną jego wy
dania, imię l nazwisko oraz stanowisko służbowe upoważ
nionego funkcjonariusza, numer legitymacji służbowej, 
określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz jest upo
ważniony do nakładania grzywien w -drodze mandatu kar
nego, oraz określenie obszaru, na którym upoważnienie 
Jest ważne. Upoważnienie powinno . być podpis-ane przez 

organ, który je wydał, lub osobę przez niego upowazllloną 
oraz opatrzone w odcisk pieczęci urzędowej. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki Ko
munalnej z dnia 24 kwietnia 1965 r. w sprawie zasad sto
sowania mandatów karnych przez organy administracji la-' 
sów komunalnych (Monitor , Polski Nr 22, poz. 104). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie ż dniem ogło
szenia. 

Minister Adm'ini:stracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
$rodowiska: T. 'Bejm ' 
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zmieniające rozporządzenie w spraw,le określenia warunków, Jakim powinni odpowiadać pracownicy zatrudnieni 
na kolejach użytku niepublicznego. ' 

Na podstawie art 30 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. 
., kolejach (Dz. U. z 1970 r. Nr ,,9, poz. 76, z 1971 r. Nr 12, 
poz. 115 i z 1974 r. Nr 24, poz. 142) zarządza się, co na
stępuje: 

§1. W rozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 
29 lipca 1964 r. 'w sprawie określenia warunków, jakim 
powinni odpowiadać pracownicy zatrudnieni na kolejach 
użytku niepubli'cznego (Dz. U. z 1964 r. Nr 33, poz. 213 
l z 1970- r. Nr 10, poz. 87) wprowadza się następujące 
,:miany: 

J) w § 3 ust. 2 wyrazy "z wydziałem zdw~via i opieki 
społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej 
(rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), 
właściwej terenowo'" ~ zastępuje się wyrazami "z te
renowym organem administracji państwowej stopnia 
wo jewódzkiego, właściwym" I 

(, '" Ś t"I W czę ci II załącżnika do rozporządzenia: 
a) pod lp. 2 w rubrykach 4 i 5 dod~je się , nowy pkt 4 

'H brzmieniu: 

4 I 5 

,,4) średnia szkoła 5 lat pracy w dozorze ru-
ogólnokształcąca chu kolejowego, w tym 2 la-

ta na stanowisku ' sztygara 
zmianowego oddziału kole-
jowego" 

a dotychczasowy pkt 4 oznacza się jako pkt 5; 

b) pod lp. 3 w rubrykach 4 i 5 dodaje się nowy pkt 4 
w brzmieniu: 

4 I ,5 

,,4) średnia szkoła 3 lata pracy na stanowisk11l 
ogólnokształcąca dyżurnego ruchu" 

a dotychczasowy pkt 4 oznacza się jako pkt 5: 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1976 f. 

Minister Komunikacji: M. Zajtryd 
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