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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 26 lutego 1999 r. 

w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. 
z 1998 r. Nr 119, poz. 773) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, stano
wiące podstawę sporządzania kosztorysu inwe
storskiego metodą szczegółową, określoną w od
rębnych przepisach, 

2) ceny jednostkowe robót budowlanych, stanowiące 
podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
metodą uproszczoną, określoną w odrębnych prze
pisach, 

3) ceny czynników produkcji, stanowiące podstawę 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego metodą 

szczegółową, określoną w odrębnych przepi
sach. 

§ 2. 1. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych 
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Ceny jednostkowe robót budowlanych określa 
załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

3. Ceny czynników produkcji określa załącznik nr 3 
do rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 

(Zafączniki nr 1,2 i 3 do rozporządzenia stanowią oddzielny zafącznik do niniejszego numeru) 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 18 lutego 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie 
dla zdrowia lub życia. 

Na podstawie art. 221 § 5 Kodeksu pracy zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie sub
stancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla 
zdrowia lub życia (Dz. U. Nr 105, poz. 671) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 5: 

a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy Iloraz ich 
udział procentowy w mieszaninie", 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
,,6. W przypadku opakowań, na których nie jest 

możliwe umieszczenie etykiet o wymiarach 

n~jmniejszych spośród wymienionych 
w ust. 4, dopuszcza się etykiety o wymiarach 
dostosowanych do wielkości opakowania."; 

2) w § 10 w ust. 2 po wyrazach "załącznik nr 4" doda
je się wyrazy "Iub załącznik nr 5"; 

3) dodaje się załącznik nr 5 do rozporządzenia 

w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejsze
go rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: 
W. Maksymowicz 




