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49 
USTAWA 

Z dnia . 14 marca 198.5 r. 

o ,Państwowej InlPekcJI SanitarneJ. 

. Zadania 

Rozdział l 

zak'reś dzi~.łiinła Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. 

Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest organem 
powolanym do nadzoru nad warunkami: 

l) higieny Środowiska. 

2) higjeny pracy w zakładach pracy. 
S) higieny w szkołach i innych placówkach Oświato

wo-wychowa wczyc'h. szkołach wyższych oiaż w 
ośrodkach wypocZynku. 

<C) zdrowotnym.i żywności i żywienia. 

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem 
czynników szkodliwych lub u.ciążłi'wych; a w szczegól
ności w celu zapobiegani a powstawaniu chorób zakażnych 
łzawodow ych. 

Art. 2. Wykon ywan ie zadań określonych wart. 1 
polega na sprawowaniu zap0biegawczego i bieżącego 
nadzoru sanita rnego oraz' prowadzeniu działalności zapo
biegawczej i przeciwepid emi cznej w zakresie chorób za
każnych i illnych chorób . powodowan ych warunkdmi 
'rodowiska. jeże li ich w ystępowanie ma charakter. epi
demiczny. a takze na prowadzen iu działa lności ośw i a to
. wo-zdrowotne j. 

Art . . 3. ' Do zakresu dzial imiĘ! Par'lstwowej lnspekcii 
Sanitarnej w dziedzinie zdp<Jbiegawczeqo nadzoru san i
tarnego na l eży : ' 

1) opiniowanie projektów regionaln ych i . miejścowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz ' loka. 
lizącji inwestycji pod względem wymagań higienicz
nych i zdrowotnych. 

2) opiniowanie projektów norm ' pod względem wyma
gań higieniq:nych i zdrowotnych oraz inicjowani~ 
wydania takich norm! 

3) opiniowanie projektów wytycz~ycIi w sprawach 'tecJl. 
niezno-budowlanych pod względem wymagań higie
nicznych i zdrowotnych, 

4) kontrola 'puestrzellania wymagaA higienicmych 
i zdrowótnych w dokumentacji projektowej: 
a) budowy I przebudoWy obiektów budowlanych 

i statków ' morskich, żeglugiśródllldowej I po
.wietrznych. 

b) nowych materiałów i procesów technologicznycli 
przed ich zastosowaniem w produkcji lub W' bu
downictwie. 

5) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów 
budowlanych i statków morskich. żeglugi śródl"do
wej i powietrznych oraz w przejmowaniu do eksplo
atacji wybudowanych i przebudowanycla zakładów. 
lub ich części. 

6L inicjowanie przedsięwzięć oraz prac . badawczych ' W' 

. dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czyn
ników L zjawisk fizycznych. chemicznych I biologicz
nych na zdrowie ludzi. 

Art. 4 • . Do zakresu działania Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sani~arnego 
należy kontrola przestrzegania przepisów określajllcycli 
wymagania higieniczne i zdrowotne. w szczególności do
tyczących: 

1) higieny środowiska. a zwłaszcza czystości powietrza 
atmosferycznego. gleby; 'wody i innych elementóWj 
środowiska w zakresie usta!o~Ym VI odrębnych przeq . 
pisa ch, 

2) utrzymania· należytego stanu , higienicznego nierucho-a 
mości, zakładów pracy, instytucji, obiektów j. urz,'" . 
dzeń użytecmości publicznej, dróg, ulic oraz trOcI.: 
ków komunikacji publicznej" 

3) warunków ·produkcji. transportu. · przechowywania 
i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia ,J:blo-. 
rowego! 
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4) - 'warunków Zdrowotn ych produkc ji i obrotu przed
miotami użytku or,az innymi wyrobami mogącymi 
mieć wPływ na zdrowie ludzi. 

,J) warunków &drowotnych środowiska pracy. a zwłafiz

cza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowYS;h 
I innych chorób związanych z warunkami· pracy. 

6) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku dp 
aprzętu używanego w szkołach i innych placówkach 
oświatowo-wychowawczych. szkołach wyższyc,h oraz 
w ośrodkach wypoczynku. 

7) higieny procesów nauczania. 

Art. 5. Do zakresu ' działania Państwowej , Insp-ekcji 
Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chor ób, 
,CI których mowa wart. 2, nalezy: 

l) dokonywanie , analiz i ocen epidemiologicznych. 

2) opracowywanie programów i planów działalności 'za
pobiegawcz~j i przeciwepidemicznej, przekazywanie 
ich do realizacji · zakładom społecznym służby zdro
wia óraz kontrola realizacji tych programów 
I planów. 

a) ustalanie zakresu i terminów szczepień ochJonnych 
oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, 

4) wyddwanie zarządzeń i decyzji lub występowanie 
do innych organów o ich wydanie - w wypadkach 
określonych w przepisach o zwalczaniu chorÓb za
kaźnych. 

5) planowanie organjz~wanie sanitarnego zabezpie-
cz-enia granic państwa; 

el n ::J dzór sanitarny nad rl.lchem pasażerskim ' i towa~ 

rowym w morskich i lotniczych portach oraz przy
staniach. 

7) udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno
-epidemiologicznych lekarzom okrętowym i persone-
lowi pomocniczo~lekarskiemu, zatrudnionemu ' na , 
sta'tkach morskich. żeglugi śródlądowej l powietrz-

, nych. -
8) kierowanie akcją sanitarną przy masowych prze

mieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach. 

Art. 6. Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje. ' 
organizuje oraz prowadzi działalność oświatowo-zdro
wotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i za
chowań zdrowotnych, a w - szczególnośCi: 

l) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć · Zmierza
jących do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia. popularyzowania zasad 
higieny l racjonalnego żywienia, metod zapobieganilt 
chorobom oraz umiejętności ' udzielania pierwszej po
mocy, 

2) pobudza ak t ywność społeczną do d ziałań na rzecz 
własnego z,i rowia, 

3) udziela pOI.ld i informacji w zakresie zapobiegania 
i eliminow mia negatywnego wpływu czynników 
i zjawisk 1 izycznych, chemicznych i biologicznych 
na zdrowie ludzi, 

~) ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną 
przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowaw
cze. szkoły wyższe oraź środki masowego przekazy
wania. zakłady służby zdrowia, inne żakIady • insty
tucje I organizacje oraz udziela im pomocy w prowa
dzeniu tej działalnoścL 

RozdZIaJ :2 \ . 

Organizacja Państwowej , Inspek~ji S8DltarneJ~ 

Art. 1. 1. ' Państwowa, Inspekcja Sanitarna podlega 
Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej. 

2. Państwową Inspekcją Sanitarną kie{uje GJówny 
Inspektor Sanitarny. 

Art. 8. 1. Głównego Inspektora Sanitarnego powo
łuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Mi
nistra Zdrowia i Opieki Społecznej. 

2. Główny inspektor Sanitarny jest zastępcą Ministra 
Zdrowia i Opieki Spolecźnej do spra w sanitarno-epide-
miologiczn ych. /' 

. Art. 9. 1. Organem doradczym i opiniodawczym 
Głównego Inspektora Sanitarnego w ,sprawach' objętych ' 
zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest 
Rada Sanitarno-Epidemiologiczna, powpływana na okres 
trzech lat. ' . 

2. Rada Sanitarno-Epidemiologiczna składa się z prze
wodniczącego. sekretarza i członków, których powołuje 
I odwołuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej spo
łrÓd pracowników nauki i osób posiadających wybitne 
przygotowanie praktyczne z qziedziny sanitarno-epide
miologicznej. W pracach Rady, na zaproszenie Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej, uczestniczą przedstawiciele, 
naczelnych i centralnych organów administracji państwo
wej, związków z.awodowych oraz organizacji . społecznych. 

3. Rada Sanitarno-Epidemiologiczna działa na pod
atawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwier
dzonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecwej. 

Art. 10. 1. Organami Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej są : 

l) Główny Inspektor Sallitarny. 
2) państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni, 
3) państwowi terenowi inspektorzy sanitarnj dla gmin. 

miast i gmin, miast oraz dzielnic w miastach podzie
lonych na d24elnice. 

4) państwowi portowi inspektorzy sanitarni dla morskich 
portów r przystani. wód wewnętrznych i terytorial
nych oraz jednostek pływ,ających na tych 'obszarach. 

2. ,Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozu-
mieniu z Ministrem Administracji. i Gospodarki Prze
atrzennej, w drodze rozporządzenia, określa terytorialny 
zakres działania oraz siedziby terenowych i portowych 
inspektorów sanitarnych. . 

Art. 11. Państwowych · wojewódzkich, terenowych 
i portowych inspektorów sanitarnych powołuje i odwo
łuje Minister Zdrowia f Opieki Społecznej. 

Art. 12. 1. Państwowi woje~ódzcy inspektorzy sani
tarni podlegają Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu; 

2. Państwowi terenowi I portowi inspektorzy sani
tarni podlegają właściwemu państwowemu wojewódzkie
mu inspektorowi sanitarnemu. 

Art. 13. 1. Państwowym inspektore~ sanitarnym 
może być osoba, która: 

. 1) jest , obywatelem polskim, 
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych , oraz ko

rzysta z pełni praw pubHcznych.. 
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3) jest lekarzem i uzyskała kierunkową specjalizację 

w. trybie przewidziilnym w odrębnych przepisach. 
4) swoją' postawą o.bywatelską daje rękojmię należy

tego wykonywania zadań . pracownika organu pali. 
stwowego socjalistycznego państw •• 

5) posiada . ...$tan zdrowia pozwalajłlcy na zatrudnienie 
na określonym stanowisku. 

2. Do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje 
się przepisy dotyczące Pracowników zakładów lIpołecz

. nych służby zdrowia. 

'Ari. 14. I. Pracownikom PafistwoweJ Inspekcji Sa· 
nitarnej wykónującym czynności kontrolne przysługuje 
dodatek specjalny do wynagrodzenia. 

2. Rada Ministrów. w drodze rozporządzenia. określa 
zasady i tryb przyznawania dodatku oraz jego wysokość. 

Art. 15. 1. Pafistwowy Inspektor Sanitarny wykonuje 
zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno·epi· . 
demioJogicznej. będącej zakladem społecznym -" służby 

zdrowia. 

2, Organizację oraz zasady działania stacji sanitar
no·epidemiologicznych. a także wymagane kwalifikacje 
pracowników ' tych stacji określa Minister Zdrowia · 

Opieki Społecznej., 

Art. 16. 1. Państwowy wojewódzki inspektor sani
tarny przedstawia woiewódzkiej radzie n~rodowej rai 
do roku ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epldemiolo· 
gicznej województwa. 

2. Państwowi wojewódzcy. terenowi l, portowi 
Inspektorzy sanitarni. ' realizując swoje zadania, współpra
cują z terenowymi organami administracji . państwowej 
oraz informują je o wynikach kontrolt obiektów o pod
,sta wowym zn'aczeniu dla danego terenu. 

Art. 17. Zadania Państwowej InspekcjI Sanitarne1 
w dziedzinie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żyw· 
ności i żywienia. w zakresie i na zasadach określonych 
w ' przepisach o warunkach zdrowotnych żywności lży. 
wienia , wykonują organy nadzorowane przez, Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej. -

.Ą.rt. 18. 1. Zadania Państwowej Inspekcji Sani larnej 
, na obszarach kolejowych. z zastrzeżeniem ust. 2, wyko
nują wyznaczone organy kolejowej służby zdrowia w 
zakresie ina zasadach określonych. w drodze rozporzą

dzenia. . przez Ministrów Komunikacji oraz Zdrowia 
i Opieki Społecznej. 

2. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej są upraw· 
nione 90 przeprowadzania dora~nych , kontroli na tych 
obszarach. a także do wydawania. w wypadkach nie 
cierpiących zwłoki. zarządzefi i decyzji niezbędny(;il do 
usunięcia zagrożenia sanitarno·epidemicznego, oraż po
wiadamiają o tym niezwłocznie właściwe organy. 

Art. 19. Minister Zdrowia I Opieki Społecznej koor~ 
dynuje wykonywanie zadań przez organy wymienione 
wart. 17 i 18 ust. t. Może on w szczególności żąd ać 

informacji od właściwych ministrów w tym zakresie. 

, Art. 20. l. W jednostkach orga nizacyjnych podle
głych Ministrom Obrony Narodowej oraz ' Spraw We
wnętrznych zadania Pai1stwowej Inspekcji Sanitarnej 
wykonują odpowiednio Wojskowa In~pekcja Sanitarna 

------------------------------------
oraz Iqspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych. 

2. Ministrowie Obrony Naiodowe}. oraz Spraw W.
wnętrznych, każdy w swoim zakresie działania. określa

jtt organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań 

przez Wojskową Inspekcję Sanitam, oraz Inspekcję Sa
niŁam" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: 

·1) na terenie podległych im obiektów oraz rejonów za
,kwaterowania przejściowego jednostek wojskowych. 

2) w stosunku do żołnierzy' w czynnej służbie wojsko
wej oraz funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 

t Milicji Oby~atelskiej.:.--

Art. 21. Minister Zdrowia I Opieki Społecznej. w. 
porozumieniu z MinlstrelD Sprawiedliwości. określa za
sady wykonywania źadan przez państwowych .inspekto
rów sanitarnych w odniesiemlu do zakładów karnych, 
aresztów śledczych, ośrodków przystosowania spolecz .. 
nego oraz schronisk dla ' nieletnich ' I zakładów popraw
czych. podległych .Ministrowi Sprawredliwości. 

Art. 22. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. w 
porozumieniu z właściwymi ministrami. określa jednolite 
formy nadzoru ' sanitarnego i zasady dokonywaI,lia ocen 
stanu sanitarno-epidemrologicznego. -

Rozdział 3 

Uprawnienia Państwowej Inspekcji SaliltarneJ. 

. Art. 23. , 1. Pafistwowy Inspektor sanitarny jest 
uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektów 
I wymaganiami higleniczńymI I zdrowotnymi. określa. 
nymi W obowiązujących ,przepisach. 

2. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości s, 
wpisywane do dziennika budowy. I wyznaczeniem ter-
minu ' lch usunięcia. . 

Art. 24. 1. Jednostki organizacyjne. - opracowujące 
projekty Polskich Norm, ... ·norm branżowych oral norm 
zakładowych bąd,ł ich zmian i odstępstw d·otyczącycb 
elementów środowiska, obiektów I materiałów budowla
nych. żywności i żywienia. przedmiofów użytku oraz 
innych wyrobów ' mogących mieć wpływ na zdrowi. 
ludzi. są obowiązane przedstawić te projekty do zaopi
niowania: 

1) Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu - w wypadku 
Polskich Norm i norm branżowych, 

~) ,palIstwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitar
nemu - w wypadku norm zakładowych. 

2. Wydanie normy, o której mowa w usl. 1. jeJ 
zmiana bądż odstęp stwo od niej wymaga uprzedniej po
zytywnej opinii- właściwego inspektora simitarnego. 

Art. 25. 1. Państwowy inspektor sanitarny w związku 
z wykonywaną.. kontrolą ma prawo: 

'l) wstępu o ,każdej porze .dnia i nocy, na terenie miast 
i wsi do: 
aj zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń 

i urządzel\ wCh?dzących w ich skład. 

bl obiektów .użyteczności publicznej. obiektów ' han
dlowych. ogrodów dzi'ałkowych i nieruchomości 
oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich 
skład. 

c) środków transportu i obiektów z nimi zwićlZd-
~ 
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-nych, w tym również na statki morskie, ż~glugi 

śródlądowej I powietrzne. 
d) oóiektów będących w trakcie budowy. 

2) ządania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzy
wania i. przesłuchiwania osób, 

3} żądania okazania dokumentów I udostqpniania wsze l
-kich danych. 

4) pobierania - nieodpłatnie próbek d,o badań. 

2. Zasad y_ i try b pobierania próbek do -badań okre
ślają Polskie Normy. a w braku Polskiej Normy zasady 
te I tryb określa Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. 

-. 
Art. 26. 1. Panstwowy inspektor sanitarny ma pra-

wo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia Jub stwier
dzenia- choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnika
mi środClwiskowymi. a także jeżeli w mieszkaniu jest 
lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub 
usługowa. -

2. Wstęp do mieszkań osób korzystających ź immu
nitetów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów bądż 
zwyczajów międzynarodowych jest dozwolony jedynie '{i 

_ porozumieniu z właściwym pr-zedstawicielem dyploma
tycznym. 

Art. 27. 1. W razie stwierdzenia naruszenia wyma
gań higienicznych i zdrowotnych, państw\lwy inspektor 
sanitarny nakazuje. w drodze decyzji. usunięcie w usta
lon~ terminie stwierdzonych uchybień. 

2. Jeżeli naruszenie wymagań. o których mowa w 
ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagro7,~n ie życia lub 
zdrowia ludzi. pal1stwowy inspektor sanitarny nakazuje 
lin ieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowi
s ka pracy, maszyny lub innego urządzenia). zamknir:cie 
obiektu użyteczności publicznej. wyłączenie z eksploatacji 
środka transportu, wycofanie z obrotu śródka spożyw 
czego. przedmiotu użytku lub innego wyrobu mogącego 
mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprze
stanie innych działań; decyzje w tych sprawacłi podle
gają natychmiastowemu wykonaniu. 

3. Z powodów i w trybie określonych w ust. 1, 
państwowy inspektor sanitarny nakazuje likwictację ho-
dowli i chowu zwierząt. -

4. Decyzje ,o unie-ruchomieni li Z11 kładu pracy lub jego 
części wydaje państwowy wojewódzki inspektor sani-~ 

tamy. 

- Art. 28. 1. Państwowemu inspektorowi sanitarnemu 
przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko uru
chomieniu wybudowanego lub przebudov,anego zakładu 

pracy lub innego obiektu b udowlanego. wprowadzen-iu no
wycbtechnolofJii lub zmi an w technologii. dopuszczeniu 
do obroiu m11terid/ów stosowanych w bl!downictwi", lub 
in nych wyrobów mogących mieć wplyw I:la zdlOwie ludzi 
- jeż_eli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, 
że z powodu ni p uwzględnienia wymag a t'l higienicznycłl 

i zdrow!'tnych określonych w obowic)'zujących przepi
f;ach mogłoby nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia Judzi. 

2. Zgloszenie 'sp rzec iwu wstrzymuje dalsze działania 
w sprawach, o kt órych mowa w ust. 1. do czasu wydania 
decyzji przez państwowego inspektora sanitarnego wyż-
5zeqo stopnia. 

Art. 29 W wypadkach wymienionych wart. 27 i 28 
państwowi mspektorzy sanitarni są uprawnieni -do za bez-

pieczenia pomieszczeń, środk.ów transportu, maszyn 
i inn yeh urządzeil. środków spożywczych. przedmiotów 
użytku i innych wyrobów mogących mieć wpły-f< na 
zdrowie ludzi. Do postępowania zabezpieczającego sto
suje się przepisy ustawy z dnia 11 'czerwca 1966 r. o p.o
stępowaniu egzekuc'yjnym w administracji (Dz. U. Nr 24, 
poz. 151. z 1975 r. Nr 16. poz: 91 oraz z 1982 r. Nr 30, 
poz. 210 i Nr 45. poz. 289), o ile przepisy _ szczególne 
nie stanowią inaczej. 

Art. 30. 1. W razie stwierdzenia istotnych uchybień 
w działalności kontrolowanęj jednostki. mogących mieć 
wpływ na stan zdrowia lub życie ludzi. patlstwpwy 
inspektor sanitarny. niezależnie od przysługujących mu 
środków. o których mowa w a~t. · 27 _i 28. zawiadamia 
o stwierdzonych uchybieniach kierownictwo k ontrolo
wanej jednostki lub jednostkę albo organ powolany do 
sprawowania nadzoru nad tą jednostką. , 

2. W razie stwierdzenia na terenach skaż ell prze
mysłowych upraw roślin spożywczych i paszowych. pań

stwowy _ wojewódzki inspektor sanitarny zawiadamia 
o tym le~nowy organ administracji p anstwowej o właści
wosci ogólnej stopnia wojewódzkiego. 

3. Jednostka organizacyjna lub organ, dokt6rego 
skierowano zawiac!omienie. jest obowiązany w terminie 
30 dni _ od dnia otrzymania zawiadomienia, o któr,ym 
mowa _ w ust. 1 i 2. powi adomić: o podjt;tycn i wykona
nych czynnościach właściwego pa t'ls twowego inspektolil 
s i\nitarnego. -

Art. 31. 1. Doraźne 2:'.łl. cenia . uwagi i wnioski. wy
nikające z _ przeprowadzonej kontroli Z<lkładu pracy 
(statku). państwowy inspektor sanitarny wpisuje do książ
ki kontroli sanitarnej, którą jest obowiązan y posiadać 
zakład pracy (stalek). • . 

2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w drodze 
rozporządzeRM, ókreśla wzór książki kontroli sanitarnej. 
sposób jej prowacl'zenia. zasady dokonywania wpisów 
oraz t ryb powiadamiania o usunięciu stwierdzonych 
uchybień. ... 

Art. 32. I. Państwowi terenowi i postowi inspekto
rzy sanitarni są właściwi w I instancji,,';e wszystkich 
sprawdch należących do zakresu cIz iałan ia PClllstwowej 
lnspekc ji Sanitarnej. które nie -zostały na m'oc y usta w 
lub wydanych na ich podstawie przepisów zastrzezone 
dla Głównego Inspektora Sanitarnego lub puństwowych 
yvojewóclzkich inspektorów sanitam ych. 

2. W postępowaniu administracyjnym org,lnami wyż
szego stopnia w rozumieniu Kodel,s ~l pc:.,ępowania admi
nistracy jnego są: 

l) w stosunku do panstwowych terenowych i porto
wych inspektorów sanitarnych - palls twowi woje
~ódzcy inspektorzy sanitarni, 

2) w stosunku do państwowych wojewódzkich inspekto
rów sanitarnych \- Główny Inspektor Si'1nitarny. , , 

Art. 33. Pa ń stwowy inspektor sanitarny wyższego 
stopnia może poclejmowaćwszelkieczynności należące 

do zakresu dzi a łaniapal1stwowego inspektora sanitarne
-go niższego stoimia . jeźeli uzna to za wskazane ze 
względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy. Wi 
tych wypadkach państwo\fY inspektor sanitarny wyższe
go stopnia staje si(~ . organem I instancji. O podjęciu 
czynności Główny. Inspektor Sanitarny - lubpailstwowy 
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'Art. 34. 1. Główny Inspektor Sanitarny może nadać ' 
upra'.V0ienia rzeczoznawcy do spraw sanltarnohigienjcz" 
Dych pracownikom zatrudnionym ' w jednostkach pro
jettuw linia 

2, ' Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych 
jest uprawniony do opiniowania w imieniu państwowego 
inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej pod 
'Względem wymag,ań higienicznych i zdrowotnych. , 

3. Szczegółowe, zasady i tryb nadawania uprawnień 

rzeczoznawcy' do spraw sanitarnohigiel).iczny:ch oraz za
sady i tryb opiniowania. przez rzeczoznawców dokumen· 
tacji projektowej określa Minister /7.drowia i Opi,eki Spo
łecznej w drodze rozporządzenia. 

Art. 35. 1. Państwowy inspektor sanitarny może 

'upowaznić niektórych pracowników stacji sanitarno-epi
demiologicznych do wykonywa,nia w jego imieniu okre
'lonych czynności , kontrojnych i wydawania decyzji ' na 
zasadach i w trybie określonych przez Ministra Zdrowia 
t Opieki Społecznej w drodze rozporządzenia. 

2. Osoby dokonujące czynności kontrolnych podle
gajll przy wykonywaniu swoich. zadań szczególnej ochro
nia prawnej. przewidzianej w odrębnych przepisach dla 
funkcjonarius.zy publicznych. 

Art. 36. 1. Za badanie próbek, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 pkt 4. pobiera się opłaty, jeżeli w wyniku. 
badania stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych 
t zdrowotnych. 

2. , Pobieranie i badanie próbek wody jest wykony
wane bezpłatnie bez względu na wynik badań. 

3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: 
l}-określa wysokość opIat za badania próbek i zasady 

pobierania tych opłat. 

2} może określić iJlne rod?:aje badań niż przewidziane 
~ ust. 2, za które nie pobiera się opłat, chociaż zo
stały naruszone wymagania higieniczne i zdrowotTle. 

Art. 37. W postępowaniu przed organami Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu 
postępowania admin istracy jnegó. 

' Rozdział 4 

Przepis kamy. 

Art. 38. Kto *udnia ,lub udaremnia działalność orga
nów Państwowej ,thspekcji Sanitarnej, 

podlega ka fze a resztu do 3 miesięcy, ograniczenia ' 
wolności do 3 ' miesięcy albo grzywny do 20,000 zł. 

RO'ldział 5 

Zmiany w przepIsach obowiązujących. przep:'1Y 
/ przejśclowt' i km'l(:owe. , 

,Art. 39. W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r. o wa
runkach zdrowotnych żywnoŚci i żywienia (Dz. U. Nr ' 29. 
poz., 24~ , ł /971 r. Nr 12. pu" lł5) wpruwddz6 51t; ncs' 
stępujące zmiany: 

l) wart. 22: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie : 

,,4. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej są 

uprawnione 'do przeprowadzania doraźnych 

, kontroli ' w zakresie oraz jednostkach organi
zacyjnych i miejscach. określonych w ust. '{, 
a także do wyaawania, w wypadkaćh nie . 
cierpiących zwłoki, decyzji niezbędnych do 
usunięcia zagrożenia sanitarno-epidemicznego, 
powiadamiając , o tym niezwłocznie organy 
wymienione w ust. 3.", 

b) w ust. 5 wyrazy: "o . której mowa w ust. 4" 
skreśla się, . 

2) w art. 34 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Minister Obrony , Narodowej w porozumieniu 
z Ministrami: Zdrowia i Opieki Społecznej, Rol
nictwa i Gospodarki . :l:ywnościowej, Handlu We
wnętrznego i Usług oraz Handlu Zagranicznego 
określa zasady wykonywania nadzoru sanitarne
go przez Wojskową Inspekcję Sanitarną nad za- . 
kładami zaopatrującymi wojsko w środki spo
żywcze'.", 

3) użyte w ustawie określenia: "Minister Rolnictwa" 
oraż "Minister Handlu Wewnętrznego" zastępuje się 
odpowiednio określeniami: "Minister Rolnictwa 
f Gospqdarki :l:ywnościowej'! oraz "Minister Handlu 
Wewnętrznego i Usług", użytymi w , odpowiednlch 
przypadkach. ' 

Art. 40. L Traci moc dekret z dnia 14 sierpnia. 
1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanita'rBęj' (Dz. U. Nr 31, 
poz. 160 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91). . /' 

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych prze
widzianych w u_stawie zachowują moc przepisy dotych
czasowe, nie dłużej jed,nak niż przez okres sześciu mie
sięcy 'od dnia wejścia w ~ycie niniejszej ustawy. ' 

Art. 41. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze:3nia 
1985 r., z tym że przepis art. 13 ust. 1 pkt 3 stosuje się 

po upływie pięciu' lat od dnia wejścia jej w życie. 

Przewodnicżący Rady Państwa~ H. Jabfońskl 
Sekretarz Rady Państwa: J. Szymanek 
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USTA WA 

z dnia 14 marca. 1985 r. 

o podatkach I opłatach lokalnych. 

R0'ldzi al I 

Przepisy oqólne. 

Ad. ł. Ustawa okreś la ohowiązek podatkowy 'doty
czący podatk.u od . nieruchomoki n '"i l e żnego od osób fi -

zycznych i osób prawnych nie będących jednostkami 
'gospodarki uspołeczniphej. podatku drogowego. podatkU 
od pOSiadan ia psów. opiaty targowej, opłaty miejscowej 
oraz opi aty admfni;jtracy jnej za czym:lOści urzędowe nie 
będ ąc e pr zedmi 'Jtern opIaty skarbowej . . 




