ZARZĄDZENIE

NR 2l

1,5

DYREKTORA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
z dnia |2 czerwca2Otl r.

W LESZNIE

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.l-3a ustawy z dńa 14 marca 1985 r. o Państwowej InsPekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 2I2, poz. 1263, z późn.zm) oraz rozporządzenia Ministra
Zdrowta z dnia 5 marca 2010 r, w sprawie sposobu ustalania wysokoŚci opŁat za badania
laboratoryjne oraz inne czynnościwykonywane przęz ofgany Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. Nr 36, poz.ż03) zarządza się, co następuje:
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Za wykonywane czynności kontrolne w zwiryku ze

sprawowaniem bieżącego

i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przęz Powiatową Stację Sanitarno
- npiaemńIogiezią w Lesznie pobierane są opłaty z zastrzeżęniem art. 36 ust,2

ustawy o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej.
Wysokośó opłat ustalu ,ię .ru podstawie bezpośrednich i pośrednichkosztów ich
wykonania.
Do bezpośrednich kosztów wykonania innych czynności zalicza stę:
a} roboczogodzinę w wysokości:
1) Sekcji Epidemiologii ,25,40 zł
ż) Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży-29,03 zł
3) Sekcji Higieny Komunalnej -24,05 zł
4) Sekcji Higieny Pracy -24,88 zŁ
5) Sekcji Zapobiegawczęgo Nadzoru Sanitarnego *24,]1 zŁ
,w urysokości _2,87 zŁ
materiałowe (materiały biurowe) na decyzję

b) kosźy

4.

no

pośrldnich kosztow z,a|icza się koszty obejrnujące średniewynagrodzenie
pracówników administracji i obsługi wl:az z pochodnymi od wynagrodzeh, kosźy
usług pocztowych, telekomunikacyjnych i pralniczych, koszty zuąĄej energii
elektrycznej, wody i gazu, orazkoszty transportu.
Pro centowy natzut ko sżów po średnichwyno si 8 5 %.

§2.
Wysokośćopłat pobieranych Powiatową Stację Sanitamo - Epidemiologiczą w Lesznie
w ramach .Żyorrós.i ponoszonych w ramach urzędowych kontroli żywnościustala się na
podstawie rozporządienia Ministru Zdtcwia z dr,ia 8 maja 2009 r, w sPrawie oPłat za
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