ZARZĄDZENIENR 5/18
DYREKTORA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

z dnia25 częrwca2}l8

W LESZNIE

r.

w sprawie pobierania opłat za czynnościwykonywane w ramach bieżącego
i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wykonywanych przez Powiatową Stację
Sanitarno - Epidemiologiczną w Lesznie.

Na podstawie art. 36 ust.1-3a ustawy z dńa 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn.zm.) oraz rozpotządzenia Ministra
Zdrońa z dńa 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokościopłat za badania
laboratoryjne oraz inne cąmności wykonl.wane przez organy Pństwowej trnspekcji
Sanitarnej (Dz.U. Nr 36, poz.203) zarządzasię, co następuje:

§1.
wykonywane czynności kontrolne w z.vv|tązku ze sprawowaniem bieżącego
zapobiegaulczsgo nadzoru sanitarnego przez Powiatową Stację Sanitarno
- Epidemiologiczną w Lesznie pobierane są opła§ z zastrzeżeniem art. 36 ust.Z
u§talvy o Panstwowej Inspekcji Sanitamej.
2, Wysokośćopłat ustala się na podstawie bezpośrednich i pośrednich kosźów ich
wykonania
a
J. Do bezpośrednich kosźów wykonania innych czynności zaliczasię:
a) roboczogodzinęwwysokości:
1) Sekcji Epidemiologii - 37,02 ń
2) Sekcji Higieny Dzięci iMłodzieĘ -32,07 ń
3) Sekcji Higieny Komunalnej -28,48 ń
4) Sekcji Higieny Pracy - 30,7I zł
5) Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitamego - 27,00 ń
b) koszty materiałowe (materiały biurowe) na decyzję w wysokości- 5,93 zł
4, Do pośrednichkosźów zalicza się kosźy obejmujące średniewynagrodzenie
pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, koszĘ
usfug pocźowych, telekomunikacyjnych i ptalńczych, koszĘ zużSej energii
elektrycznej, wody i ganl, orazkosńy transportu.
Procentowy natzut kosźów pośrednich wynosi 82%.
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§2.
Wysokośćopłat pobieranych Powiatową Stację Sanitarno

-

Epidemiologiczą

w

Lesznie

w ramach czynności ponoszonych w ramach urzędowych kontroli Ę.rłlnościustala się na
podstawie rozporządzenia Ministra Zdrovna z dńa 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za

czynności wykonywane przez organy Pństwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych
kontroli Ąrwności (Dz.U. Nr 78, poz.656).

§3.

Traci moc zarządzeńerr 2lI5 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w
Lesznie z dńa 12 czerwca2015 r. w sprawie wprowadzenia cenników zabadanta nadzorowe
i badania zlecone Powiatowej Stacji Sanitamo - Epidemiologiczrej w Lesznie oraz kalkulacji
jednej roboczogodziny pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w
Lesmie.

-

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisanią zmocąobowiązującą od 1 lipca 2018r.
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