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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dnia 5 grudnia 1996 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 
i z 1996 r. Nr 100, poz. 465) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzen
nej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realiza
cji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru in
westorskiego (Monitor Polski z 1995 r. Nr 2, poz. 28), 
w § 1 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 3: 

a) lit. c) otrzymuje brzmienie: 

lIC) wymagających uwzględnienia ruchów pod
łoża, w tym spowodowanych wpływem eks
ploatacji górniczej," 

b) dodaje się lit. e) w brzmieniu: 

Ile) technicznych o kubaturze 2500 m3, związa
nych z obiektami wymienionymi w pkt 12,"; 

2) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

,,12) linii telekomunikacyjnych przewodowych i ra
diowych - dalekosiężnych (międzynarodo

wych, międzymiastowych i wewnątrzstrefo
wych) oraz linii pomiędzy centralami,"; 

3) pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

,,20) urządzeń transportowych linowych i linowo
-terenowych służących do publicznego prze
wozu osób w celach turystyczno-sporto
wych,". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: 
B.Blida 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 1 października 1996 r. 

w sprawie organizacji i zasad działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacji wymaganych 
od pracowników tych stacji. 

Na podstawie art.15 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, 
poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 7, poz. 25, 
z 1992 r. Nr 33, poz. 144, z 1995 r. Nr 130, poz. 629 
i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wojewódzka, terenowa i portowa stacja sa
nitarno-epidemiologiczna jest państwową jednostką 
budżetową finasowaną z budżetu państwa w części 35 
dotyczącej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, 
rozdział 8531 stacje sanitarno-epidemiologiczne. 

2. Wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna 
jest dysponentem środków budżetowych drugiego 
stopnia. 

3. Terenowe i portowe stacje sanitarno-epidemio
logiczne są dysponentami środków budżetowych trze
ciego stopnia. 

§ i Siedzibą stacji sanitarno-epidemiologicznej 
jest siedziba państwowego inspektora sanitarnego, 
któremu ona podlega. 

§ 3. 1. Do stacji sanitarno-epidemiologicznych, 
o których mowa w § 1 ust. 1, należy wykonywanie 
wszelkich czynności związanych z realizacją zadań na
leżących do państwowych inspektorów sanitarnych, 
a w szczególności: 

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem 
czynności kontrolnych i innych czynności wynika
jących z zadań nałożonych na państwowych in
spektorów sanitarnych, 

2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych, 

3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych, 

4) opracowywanie oceni analiz środowiskowych wa
runkujących zdrowie ludności, 

5) działalność przeciwepidemiczna, 

6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych 
oraz stanu higieniczno-sanitarnego, 

7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywa
nie innych czynności w postępowaniu administra-
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