
 

 
 
 
 
 
 

Wykaz aktów prawnych  nakładających kompetencje i zadania 
na Inspekcję  Ochrony Środowiska 

 
wg stanu na dzień 31 marca 2007 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Rodzaj 
działalności

 
Dziedzina 
działalności 
 

 
Treść obowiązku 

 
Podstawa prawna 

 
 
Uwagi 

   
1. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i 
racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody 
 

Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

 
2. kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze 
środowiska oraz zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji  
 

 
Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287).) 
 

 

 
3. kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko 
przed zanieczyszczeniem  
 

 
Art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

 
4. podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z 
naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub 
naruszeniem warunków korzystania ze środowiska 
 

 
Art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

 
5. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami 
kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz 
organami administracji państwowej i rządowej, samorządu 
terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i 
opiekunami społecznymi  
 

 
Art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska. (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

Działalność 
kontrolna 

 
1.przepisy 
ogólne  
 

6. współpraca z szefem Krajowego Centrum Informacji kryminalnych w 
zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 
Inspekcji Ochrony Środowiska. (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
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7. Możliwość wydania przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska decyzji w przedmiocie wstrzymania działalności 
powodującej naruszenie wymagań ochrony środowiska, jeżeli zachodzi 
bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo bezpośrednie 
zagrożenie zniszczenia środowiska w znacznych rozmiarach 
 

 
Art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

8. Kierowanie do organu powołanego do ścigania przestępstw 
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 

 

 
Art. 15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska. (tekst jedn. Dz.U. z 2007, 
Nr 44, poz.287) 
 

 

 
9. Występowanie do organów z  wnioskiem o: 

- wszczęcie postępowania administracyjnego, 
- dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu. 

 

 
Art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 
Inspekcji Ochrony Środowiska. (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

 
10 Przeprowadzanie na wniosek wojewody przez wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska kontroli nieobjętej planem kontroli 
 

Art. 17 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 
Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. 
z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

11. Udzielanie pomocy organom samorządu terytorialnego w realizacji 
ich zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska. 
 

Art. 17 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 
Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. 
z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

12. Ustalanie w drodze decyzji kosztów pobierania próbek oraz 
wykonywania pomiarów i analiz, na podstawie których stwierdzono 
naruszenie wymagań ochrony środowiska 
 

Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 
Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. 
z 2007, Nr 44, poz.287) 
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13. Wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
zarządzeń pokontrolnych. 

 Wydawanie na podstawie odrębnych przepisów decyzji 
administracyjnych. 
  Wszczęcie egzekucji, jeżeli obowiązek wynika z mocy prawa lub 
decyzji administracyjnych. 
 

 
Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 
Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. 
z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

 
14. Wymierzanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
w drodze decyzji  administracyjnej kar pieniężnych  za: 

- przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzaju 
gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, 

- przekroczenie określonych w pozwoleniach warunków 
dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej 
procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach oraz masy 
substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na 
jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub 
wytworzonego produktu, 

- przekroczenie ilości pobranej wody określonej w pozwoleniu 
- naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję 

eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej 
miejsce i sposób magazynowania odpadów, wymaganych 
przepisami ustawy o odpadach, co do rodzaju i sposobów 
składowania lub magazynowania odpadów, 

- przekroczenie określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie 
hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 
poziomów hałasu 

 

 
Art. 298 ust. 1, 300 i 302 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. 
U. Nr 62, poz.627 z późn.zm) tekst jednolity: 
Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.) 
 

 

 
2.Przeciwdzia
łanie 
zanieczyszcze
niom 

 
15. Przyjmowanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
przekazywanych przez prowadzącego instalację lub użytkownika 
urządzenia wyników pomiarów prowadzonych w związku z 
eksploatacją instalacji lub urządzenia 

 
Art. 149 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 62, 
poz.627 z późn. zm.) tekst jednolity: Dz.U. z 
2006r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.) 
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16. Przyjmowanie i analizowanie przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska pomiarów poziomów w środowisku substancji lub 
energii wprowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii 
kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk lub portów 

 
Art. 177 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 62, poz.627 
z późn. zm.) tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 
129, poz.902 z późn. zm.) 
 

 

 
17. Uzgadnianie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
ze starostą decyzji o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego 
 

 
Art. 211 ust.3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 62, poz.627 
z późn. zm.) tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 
129, poz.902 z późn. zm.) 
 

 

 
18. Wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
decyzji o wstrzymaniu działalności prowadzonej przez podmiot 
korzystający ze środowiska albo osobę fizyczną, powodującej 
pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej 
życiu lub zdrowiu ludzi, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla 
zapobieżenia pogarszaniu się stanu środowiska 
 

 
Art. 364 ustawy – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn.zm) tekst 
jednolity:Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z późn. 
zm.) 
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19. Wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
decyzji w przedmiocie wstrzymania (w odniesieniu do nowo 
zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespołu 
obiektów lub instalacji związanych z przedsięwzięciem zaliczonym do 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 
51 ust. 1 POŚ)  
• oddania do użytkowania, jeśli nie spełniają wymagań ochrony 

środowiska określonych w art. 76 POŚ 
• użytkowania, w przypadku stwierdzenia niedotrzymywania 

wynikających z mocy prawa standardów emisyjnych albo 
określonych w pozwoleniu warunków emisji po upływie 30 dni od 
zakończenia rozruchu 

• użytkowania, jeżeli w ciągu 5 lat od oddania do użytku zostanie 
ujawnione, iż przy oddawaniu do użytku nie zostały spełnione 
wymagania ochrony środowiska podane w art. 76 POŚ, i nadal nie 
są one spełnione, a inwestor nie dopełnił obowiązku 
poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o 
fakcie oddawania do eksploatacji instalacji lub obiektów 

 

 
Art.365 ust.2 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn.zm) 
tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z 
późn. zm.) 
 

 

 
20.Możliwość wydania przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska decyzji o wstrzymaniu użytkowania instalacji w razie: 

- wprowadzania przez podmiot korzystający ze środowiska 
substancji lub energii do środowiska bez wymaganego 
pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, 

- naruszania przez podmiot korzystający ze środowiska     warunków 
decyzji określającej wymagania funkcjonowania instalacji 
wymagającej zgłoszenia. 

 

Art. 367 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz.627 z późn.zm) tekst jednolity: Dz.U. z 
2006r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.) 
 

 

 

 
21. Wyrażenie zgody przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska na podjęcie działalności wstrzymanej w drodze decyzji, po 
stwierdzeniu, że ustały przyczyny wstrzymania działalności lub 
użytkowania 
 

 
Art. 372 ustawy – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn.zm) tekst 
jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z 
późn. zm.) 
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22. Wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
decyzji wstrzymującej działalność powodującą szkodliwe 
oddziaływanie na środowisko w przypadku gdy prowadzący instalację 
po upływie terminu (31 grudnia 2005 r.) nie ograniczy szkodliwego 
oddziaływania na środowisko do terenu, do którego posiada tytuł 
prawny 
 

 
Art. 26 ust 6. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
niektórych ustaw. 
(Dz. U. 2001 r., Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) 

 

 

 
23 Wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
decyzji o wstrzymaniu działalności związanej z termicznym 
przekształcaniem odpadów w przypadku gdy po dniu 31 grudnia 2009r. 
istniejąca spalarnia odpadów będzie eksploatowana niezgodnie z 
wymaganiami określonymi w pozwoleniu na zmianę sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, lub w pozwoleniu na 
budowę. 
 

 
Art. 32 ust 4. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
niektórych ustaw 
(Dz. U. 2001 r., Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) 

 

 

 
24. Wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
decyzji o wstrzymaniu korzystania ze składowiska odpadów w 
przypadku gdy po dniu 31 grudnia 2009r. istniejące składowisko 
odpadów będzie eksploatowane niezgodnie z wymaganiami 
określonymi w pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części lub w pozwoleniu na budowę. 
 

 
Art. 33 ust 7. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
niektórych ustaw 

(Dz. U. 2001 r., Nr 100, poz. 1085 z późn. zm. ) 

 

 
25. udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji 
 
 

 
Art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

  
3.inwestycje  

 
26. udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji 
realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacznie oddziaływać na 
środowisko 
 

 
Art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
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27. Możliwość wydania  przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska decyzji w przedmiocie wstrzymania: 
oddania do użytku obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub 
instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska 

 
Art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska. (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
w odniesieniu do obiektów, zespołów obiektów i 
instalacji zaliczonych do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, o których mowa w 
art. 51 ust. 1 POŚ) - również art.365 ust.2, pkt 1 
POŚ 
 

 

  
28. Korzystanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z 
prawa strony w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu przed 
sądem administracyjnym, w razie  zgłoszenia  udziału w postępowaniu  
o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 
dotyczącym przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 
środowisko, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska, oraz 
w sprawie ustalenia lokalizacji autostrad oraz dróg ekspresowych, jeżeli 
przepisy ustawy o autostradach płatnych mają zastosowanie do tych 
dróg 
 

 
Art. 19 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska. (tekst jedn. Dz.U. z 2007, 
Nr 44, poz.287) 
 

 

 
29. Wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
decyzji w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji  
• eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego 
• eksploatowanej z naruszeniem warunków pozwolenia 

zintegrowanego przez okres przekraczający 6 miesięcy 
 

 
Art. 365 ust.1 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska 
tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z 
późn. zm.) 
 

 

4. odpady  
30. Wydawanie decyzji o wstrzymaniu działalności posiadacza 
odpadów, prowadzącego w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o 
odpadach odzysk lub unieszkodliwianie odpadów  

 
Art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, poz.251 ) 
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31. Opiniowanie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

 
Art. 14 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, 
poz.251 ) 
 

 
 
 

 
32. Przyjmowanie od wojewody i starosty i analizowanie pod kątem 
wykorzystania w toku działalności kontrolnej kopii pozwoleń oraz 
innych decyzji i informacji dotyczących wytwarzania i gospodarowania 
odpadami  

 
Art. 18 ust. 4, 19 ust. 6, 22 ust. 2, 24 ust. 9, 26 
ust. 7, 28 ust. 7, 30 ust. 7 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: 
Dz.U. nr 39, poz.251 ) 
 

 

 
33. Kontrola funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do 
unieszkodliwiania przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych  

 
Art. 27 ust. 3  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, 
poz.251)  
 

 

 
34. Możliwość wstrzymania w drodze decyzji działalności w zakresie 
zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów  

 
Art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, poz.251) 
 

 

 
35. Wydawanie decyzji o wstrzymaniu działalności w zakresie 
termicznego przekształcania odpadów (WIOŚ) 

 
Art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, poz.251) 
 

 

 
36.Przeprowadzanie kontroli przed wydaniem pozwolenia na 
użytkowanie składowiska odpadów (WIOŚ) 

 
Art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, poz.251) 
 

 

 
37. Przeprowadzanie kontroli składowiska odpadów przed wydaniem 
przez wojewodę lub starostę zgody na zamknięcie składowiska (WIOŚ) 

 
Art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, poz.251) 
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38 Przyjmowanie zawiadomienia zarządzającego składowiskiem 
odpadów o zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów i wykonaniu 
prac rekultywacyjnych (WIOŚ) 

 
Art. 59 ust. 1pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, 
poz.251) 
 

 

 
39.Przyjmowanie zawiadomienia o stwierdzonych zmianach 
obserwowanych parametrów, wskazujących na możliwość wystąpienia 
lub powstania zagrożeń dla środowiska (WIOŚ) 

 
Art. 59 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, 
poz.251) 
 

 

 
40. Wydawanie decyzji określającej zarządzającemu składowiskiem 
odpadów zakres i harmonogram działań niezbędnych do ustalenia 
przyczyn zmian obserwowanych parametrów wskazujących na 
możliwość wystąpienia lub powstania zagrożeń dla środowiska a 
następnie po ich ustaleniu wydanie decyzji określającej zakres i 
harmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków 
stwierdzonych zagrożeń dla środowiska 
 

 
Art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, poz.251 ) 

 

 
41.Wydawanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania składowiska 
odpadów 
 

Art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, poz.251 ) 

  

 
42. Nakładanie  w drodze decyzji opłaty sankcyjnej w razie 
stwierdzenia naruszenia obowiązku ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska, 
oraz obowiązku zorganizowania systemu selektywnego zbierania 
odpadów  
 

 
Art. 79 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, poz.251 ) 
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43. Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za 
wykroczenia określone w: art. 69a-78 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, poz.251 ) 
 

 
§ 1ust.1, pkt.3 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 28 września 2006r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom 
Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do 
nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego.( Dz. U. Nr 181, poz.1328) 
 

 

 
44. Kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych  

 
Art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

 
45. Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za 
wykroczenia określone w art. 21-22, art.  i art. 28 ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U Nr 63, 
poz. 638  z póż. zm. ) 

 
§ 1ust.1, pkt.1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 28 września 2006r. zmieniające 
rozporządzenie  w sprawie nadania inspektorom 
Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
(Dz. U. Nr 181, poz.1328) 
 

 

 
46. Kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej i opłacie depozytowej  

 
Art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy ustawy z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst 
jedn. Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

 
47.Przyjmowanie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i 
odrębnie recykling oraz analizowanie ich pod kątem wykorzystania w 
działalności kontrolnej i utworzenia bazy danych  

 
Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. 
U nr 63, poz. 639 z późn. zm.) 
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48. Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za 
wykroczenia określone w art. 37, 37a i 37 b  ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 

 
§ 1ust.1, pkt.4 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 28 września 2006r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom 
Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
(Dz. U. Nr 181, poz.1328) 
 

 

 
49. Kontrola gospodarowania wodami w zakresie: ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem,  
 

 
Art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 
Prawo wodne (j.t. Dz. U z 2005 r.,  Nr 239, poz. 
2019, z póż.zm) 
 

 5. wody 

 
50. Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za 
wykroczenia określone w art. 192, 193, 194 pkt 1, 2, 4-8, 10-13 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (j.t. Dz. U z 2005 r. Nr 239, poz. 
2019)  

 
§ 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie 
nadania inspektorom Inspekcji Ochrony 
Środowiska uprawnień do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego (Dz. U Nr 151, poz. 
1253) 
 

 

 
51. Nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami 
kontrolowanymi oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami 
zawierającymi te substancje  

 
Art. 2 ust. 1 pkt 12a ustawy z dnia 20 lipca 1991 
r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

   
6. SZWO 

 
52 Kontrola używania i obrotu substancjami kontrolowanymi przez 
podmiot oraz kontrola używania i obrotu produktami, urządzeniami i 
instalacjami zawierającymi substancje kontrolowane oraz dokonywanie 
okresowych ocen stanu przestrzegania przepisów dotyczących 
substancji kontrolowanych 
 

 
Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
substancjach zubożających warstwę ozonową 
(Dz. U Nr 121, poz. 1263 z póż. zm)) 
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53 Wymierzanie producentowi lub importerowi, w drodze decyzji 
administracyjnej kary pieniężnej za prowadzenie produkcji lub 
dokonanie obrotu z zagranicą substancjami kontrolowanymi wbrew 
zakazom wynikającym z ustawy, a także bez wymaganego pozwolenia 
albo z naruszeniem jego warunków (WIOŚ) 
 

 
Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
substancjach zubożających warstwę ozonową 
(Dz. U Nr 121, poz. 1263 z póż. zm.) 

(brak 
rozporządzeń 
wykonawczych 
określających 
stawki kar i 
zasady ich 
naliczania) 

 
54. Wymierzanie kary pieniężnej za produkcję, wywóz, przywóz lub 
wprowadzanie do obrotu produktów, urządzeń i instalacji zawierających 
substancje kontrolowane wbrew zakazom wynikającym z przepisów 
dotyczących substancji kontrolowanych (WIOŚ) 
 

 
Art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
substancjach zubożających warstwę ozonową 
(Dz. U nr 121, poz. 1263  z póż.zm.) 

(brak 
rozporządzeń 
wykonawczych 
określających 
stawki kar i 
zasady ich 
naliczania) 

  
55. Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za 
wykroczenia określone w art. 38-47 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o 
postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U 
Nr 121, poz. 1263 z póż.zm.) 

 
§ 1 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 13 lipca 2005r zmieniające 
rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom 
Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
(Dz. U Nr 138, poz. 1156) 
 

  

 
7. handel 
uprawnienia
mi do emisji 

 
56. Weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 
22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza 
gazów cieplarnianych i innych substancji(Dz. U Nr 281, poz. 2784)  

 
Art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy z dnia 20 lipca 1991 
r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 
Art. 42 ustawy z dnia 22 grudnia 2004r. o handlu 
uprawnieniami do emisji do powietrza gazów 
cieplarnianych i innych substancji(Dz. U Nr 281, 
poz. 2784) 
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57. Wymierzanie, w drodze decyzji, kar pieniężnych w przypadku 
stwierdzenia braku uprawnień w wyniku weryfikacji rocznego raportu 
lub w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzającej brak zezwolenia 

 
Art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2004r. o 
handlu uprawnieniami do emisji do powietrza 
gazów cieplarnianych i innych substancji(Dz. U 
Nr 281, poz. 2784) 
 

 

 
58. Kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie 
zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie 
postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi 

 
Art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. 
U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 
Art. 11 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 
2001 r. o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych (tekst jedn. Dz. U. z 2007, Nr 
36, poz.233) 
 

 

 
59. Obowiązek powiadomienia ministra ds. środowiska o stwierdzonych 
zagrożeniach związanych z GMO i pojętych w związku z tym 
działaniach  

 
Art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o 
organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2007, Nr 36, poz.233) 
 

 

 
8. GMO 

 
60. Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za 
wykroczenia określone w art. 65 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 
2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U nr 76, 
poz. 811 z późn. zm.)  

 
§ 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie 
nadania inspektorom Inspekcji Ochrony 
Środowiska uprawnień do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego (Dz. U Nr 151, poz. 
1253 z późn. zm.) 
 

 

9. produkty 
biobójcze 

  
61. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie 
postępowania z opakowaniami po produktach biobójczych  

 
Art. 49 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o 
produktach biobójczych (Dz. U Nr 175, poz. 
1433) 
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62. Kontrola stosowania i przechowywania nawozów 

 
Art. 20 f ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o 
nawozach i nawożeniu (Dz. U nr 89, poz. 991 z 
późn. zm.) 
 

 

 
63. Wydawanie przez WIOŚ decyzji wstrzymującej prowadzenie chowu 
lub hodowli drobiu powyżej 40.000 stanowisk, lub prowadzenia chowu 
lub hodowli świń powyżej 2.000 stanowisk dla świń o wadze powyżej 
30 kg lub 750 stanowisk dla macior w przypadku gdy podmiot 
prowadzący chów lub hodowlę nie posiada pozytywnie zaopiniowanego 
planu nawożenia  
 

 
Art. 20 g ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o 
nawozach i nawożeniu (Dz. U nr 89, poz. 991 z 
późn. zm.) 

 

 
64. Możliwość wstrzymania przez WIOŚ w drodze decyzji prowadzenia 
chowu lub hodowli drobiu powyżej 40.000 stanowisk, lub prowadzenia 
chowu lub hodowli świń powyżej 2.000 stanowisk dla świń o wadze 
powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior w przypadku stosowania 
nawozów naturalnych niezgodnie z planem nawożenia  
 

 
Art. 20 h  ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o 
nawozach i nawożeniu (Dz. U nr 89, poz. 991 z 
późn. zm.) 

 

10.rolnictwo 
nawozy i 
nawożenie 

 
65. Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za 
wykroczenia określone w art. 24 a  pkt 2-4, 6 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 
2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991); 

 
§ 1 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 13 lipca 2005r zmieniające 
rozporządzenie  w sprawie nadania inspektorom 
Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
(Dz. U Nr 138, poz. 1156) 
 

 

Strona 15 z 33 
 

 



 

 
b.biodegrada
cja i 
kompostowa
nie 

 
66. Przeprowadzanie, w zakresie określonym przepisami o IOŚ, kontroli 
mającej na celu ustalenie, czy biodegradację lub kompostowanie 
przeprowadzono w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska 
oraz przekazywanie wyników tej kontroli: 
1) organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów 

w dniu przeprowadzenia kontroli 
2) Prezesowi Agencji Rynku Rolnego oraz dyrektorowi oddziału 

regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
właściwemu ze względu na siedzibę organizacji producentów albo 
zrzeszenia organizacji producentów, w terminie 5 dni od dnia 
przeprowadzenia kontroli  

(WIOŚ) 

 
Art. 15 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 
r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku 
chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu 
paszowego (Dz. U Nr 223, poz. 2221 z późn. 
zm.) 

 

c. Rozwój 
obszarów 
wiejskich  

 
67. Wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
informacji o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska 

 
§ 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MriRW z dnia 8 
grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i 
wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 
„Inwestycje w gospodarstwach rolnych” (Dz. U z 
2004 r., nr 270, poz. 2684) 
Podstawa prawna: art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 
(Dz. U nr 116, poz. 1206) 
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68. Wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
informacji o spełnianiu minimalnych standardów w zakresie ochrony 
środowiska 

 
§ 2 pkt 9 rozporządzenia MriRW z dnia 4 
listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i 
wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006"”w zakresie działania 
"Ułatwianie startu młodym rolnikom” (Dz. U nr 
244, poz. 2454) 
Podstawa prawna: art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 
(Dz. U nr 116, poz. 1206) 
 

  

69 Wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
informacji o spełnianiu przez beneficjenta programu minimalnych 
standardów w zakresie ochrony środowiska  

 
§ 6 ust. 2 rozporządzenia MriRW z dnia 25 
marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o 
dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w 
zakresie działania „Poprawa przetwórstwa i 
marketingu artykułów rolnych” (Dz. U Nr 68, 
poz. 600) 
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70. Obowiązek przekazywania przez organy IOŚ agencji płatniczej 
akredytowanej na podstawie przepisów o uruchamianiu środków 
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej informacji o: 

1) wynikach kontroli, przeprowadzonych na podstawie odrębnych 
przepisów, dotyczących: 

- udzielenia i wykorzystania pomocy zgodnie z prawem i 
ustaleniami planu rozwoju obszarów wiejskich, 

- przestrzegania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej 

2) działaniach podjętych w toku kontroli, jeżeli w czasie wykonywania 
czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia w działalności 
prowadzonej przez podmioty kontrolowane. 
Informacje te są przekazywane na pisemny wniosek Agencji. 
 

 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 
sierpnia 2004 r. w sprawie współpracy organów 
administracji rządowej i samorządowej z agencją 
płatniczą przy realizacji zadań związanych z 
udzielaniem pomocy finansowej na działania 
objęte planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. 
U nr 191, poz. 1958) 

 

 
71. Prawo zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru oddania do użytkowania 
obiektu budowlanego niezgodnego z projektem budowlanym  

 
Art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 
156, poz.118) 
 

  
11. obiekty 
budowlane 

 
72. Wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
opinii w sprawie dopuszczalności gromadzenia ścieków w zbiorniku 
bezodpływowym lub oczyszczania ich w przydomowej oczyszczalni 
ścieków, gdy ilość tych ścieków przekracza 5 m3 na dobę a brak jest  
warunków przyłączenia działki do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

§ 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 
Nr 75, poz..690 z późn. zm.) 

Podstawa prawna: art. 7 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 – Prawo budowlane   (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.118) 
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73. Udział przedstawiciela IOŚ w  Zespole Opiniowania Dokumentacji, 
powołanym do opiniowania projektów architektoniczno-budowlanych i 
zgłoszeń. 
 

 
Art. 10. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 
2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, 
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
działania żywiołu. 

Dz. U. 200 1 r., Nr 84, poz. 906(Dz. U. z dnia 14 
sierpnia 2001 r.) 
 

 

 
12. lotniska 

 
74. Zajmowanie stanowiska odnośnie wpływu zakładanego lotniska na 
środowisko (WIOŚ) 

 
Art. 55 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. 
– Prawo lotnicze (Dz. U Nr 130, poz. 1112) 
 

 

 
13. 
wydawanie 
zaświadczeń  

 
75. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obiekty przeznaczone 
do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej spełniają 
wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska (WIOŚ) 

 
Art. 22 ust. 2, art. 26 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców 
i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz 
rynku suszu paszowego (Dz. U Nr 223, poz. 
2221 z późn. zm.) 
 

 

 
76.Wydawanie zaświadczeń, że obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne, o których mowa w przepisach ustawy, spełniają wymagania 
określone w przepisach o ochronie środowiska (WIOŚ) 

 
Art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 czerwca 
2002 r. o materiałach wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U Nr 
117, poz. 1007 z późn. zm.) 
 

  

 
77. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obiekty budowlane i 
urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności 
gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone 
odpowiednio w przepisach o ochronie środowiska (WIOŚ) 

 
Art. 19 ust. 2 pkt 6 lit. d ustawy z dnia 22 
stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów 
winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji 
rynku wina (Dz. U Nr 34, poz. 292)  
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78. Wydawanie zaświadczeń, że pomieszczenia przeznaczone do 
prowadzenia działalności polegającej na konfekcjonowaniu lub obrocie 
środkami ochrony roślin spełniają wymagania ochrony środowiska 
(WIOŚ) 
 

 
Art. 64 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 
2003 r. o ochronie roślin (Dz. U z 2004 r., Nr 11, 
poz. 94) 

 

 
79. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obiekty budowlane i 
urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności 
gospodarczej objętej wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyrób lub 
rozlew wyrobów spirytusowych spełniają wymagania określone 
odpowiednio w przepisach o ochronie środowiska (WIOŚ) 
 

 
Art. 24 ust. 2 pkt 6 lit. C ustawy z dnia 13 
września 2002 r. o napojach spirytusowych (Dz. 
U nr 166, poz. 1362) 

 

80. Wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
zaświadczeń stwierdzających, że obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej 
objętej wnioskiem o zezwolenie na wyrób alkoholu etylowego lub 
wyrobów tytoniowych spełniają wymagania określone w przepisach o 
ochronie środowiska 
 

 
Art. 5 ust. 2 pkt 6 lit.c  ustawy z dnia 2 marca 
2001 r.o wyrobie alkoholu etylowego oraz 
wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.( Dz. U. Nr 
31, poz.353 z późn. zm.) 

 

 

81. Wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
zaświadczeń, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają 
wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.  

 

 

Art. 12 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 22 czerwca 
2001 r. o wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym. ( Dz. U. Nr .67, 
poz. 679 z późn. zm.) 
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2. Kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do 
żytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie 

zasadniczych wymagań lub innych wymagań dotyczących ochrony 
środowiska, określonych w przepisach odrębnych  
 

 
Art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy  z dnia 20 lipca 1991 
r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

 
83. Prowadzenie kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych 
wymagań i niezwłoczne informowanie Prezesa UOKiK o wynikach 
przeprowadzonych kontroli 

 
Art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności  
(tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz.565 z 
poż.zm. ; ustawa z dnia 15 grudnia 2006r. o 
zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw – Dz.U.Nr 
249, poz.1834) 
 

 

 
84.Prowadzenie postępowań w sprawie wprowadzonych do obrotu 
wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami i przekazywanie 
Prezesowi UOKiK informacji o wszczęciu i zakończeniu tych 
postępowań 

 
Art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności  
(tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz.565 z 
późn. zm. ; ustawa z dnia 15 grudnia 2006r. o 
zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw – Dz.U.Nr 
249, poz.1834) 
 

  

 
14. Nadzór 
Rynku 

 
85. Niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii wydanych 
decyzji 

 
Art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności  
(tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz.565 z 
poż. zm.) 
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86. Przygotowywanie planów kontroli wyrobów wprowadzonych do 
obrotu lub oddanych do użytku 

 
Art. 39 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności  
(tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz.565 z 
późn. zm; ustawa z dnia 15 grudnia 2006r. o 
zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw – Dz.U.Nr 
249, poz.1834) 
 

 

 
87. Sporządzanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli  

 
Art. 39 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności  
(tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz.565 z 
późn. zm) 
 

  

 
88. Poddanie wyrobu badaniu w celu ustalenia, czy wyrób spełnia 
zasadnicze wymagania  

 
Art. 40h ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 
z 2005r. Nr 64, poz.565 z późn. zm; ustawa z 
dnia 15 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o 
systemie oceny zgodności oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw – Dz.U.Nr 249, 
poz.1834) 
 

 

 
89. W przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia zasadniczych 
wymagań, możliwość wydania decyzji o czasowym zakazie dalszego 
przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na 
okres niedłuższy niż 2 miesiące 

 
Art. 40 k ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemie oceny zgodności  
(tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz.565 z 
późn. zm, ustawa z dnia 15 grudnia 2006r. o 
zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw – Dz.U.Nr 
249, poz.1834) 
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90. Wydawanie decyzji: 
1) umarzającej postępowanie 
2) nakazującej wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku 
3) zakazującej dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, 

konsumentowi i sprzedawcy 
4) ograniczającej dalsze przekazywanie wyrobu użytkownikowi, 

konsumentowi i sprzedawcy 
5) nakazującej stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub 

użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z 
zasadniczymi wymaganiami, określając termin i sposób ich 
powiadomienia 

 

 
Art. 41 c  ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 
z 2005r. Nr 64, poz.565 z późn. zm, ustawa z 
dnia 15 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o 
systemie oceny zgodności oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw – Dz.U.Nr 249, 
poz.1834) 
 

  

 
91 Wydawanie opinii w sprawie spełniania przez wyrób zasadniczych 
wymagań na wniosek organów celnych 

 
Art. 43a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny zgodności  
(tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz.565 z 
poźn. zm ; ustawa z dnia 15 grudnia 2006r. o 
zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw – Dz.U.Nr 
249, poz.1834) 
 

 

 

 
15. recy-
kling poja-
zdów 

 
92 Kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 

 
Art. 2 ust. 1 pkt 15a ustawy z dnia 20 lipca 1991 
r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
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93. Prowadzenie rejestru zawiadomień przesyłanych GIOŚ przez 
wprowadzających pojazdy 

 
Art. 13 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(Dz. U nr 25, poz. 202 z późn. zm.)  
 

przepis wchodzi 
w życie, w 
zakresie 
dotyczącym art. 
401 ust. 11 i 12 i 
art. 415 ust. 5a i 
5b POŚ w 
brzmieniu 
nadanym 
niniejszą ustawą, 
z dniem 
1.01.2006 r. 

 
94. Gromadzenie i weryfikacja zaświadczeń potwierdzających odzysk 
lub recykling przekazywanych GIOŚ przez przedsiębiorców 
prowadzących działalność w zakresie odzysku lub recyklingu  

 
Art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(Dz. U nr 25, poz. 202, z późn. zm.) 
 

 

 
95. Kontrola funkcjonowania instalacji do demontażu pojazdów przed 
wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów przez wojewodę i 
sporządzanie dla wojewody opinii w tej sprawie (WIOŚ) 

 
Art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(Dz. U nr 25, poz. 202, późn. zm) 
 

 

 
96. Kontrola, co najmniej raz w roku, każdej stacji demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji  

 
Art. 43 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(Dz. U nr 25, poz. 202 późn. zm) 
 

 

 
97. Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za 
wykroczenia określone w art. 44-52 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o 
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U Nr 25, poz. 202 
z póż. zm))  

 
§ 1, ust.1, pkt.4 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 13 lipca 2005r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom 
Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
(Dz.U. Nr 138, poz.1156) 
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98. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym  

 
Art. 2 ust. 1 pkt 15b ustawy z dnia 20 lipca 1991 
r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

 
99. Prowadzenie przez GIOŚ bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie
 

 
Art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. Nr 180 poz. 1495) 
 

 

 
100. Kontrola, co najmniej raz w roku, zakładu przetwarzania  
 

 
Art. 16 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. Nr 180 poz. 1495) 
 

 

 
101. Sporządzanie i przekazywanie przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska GIOŚ, w terminie do 15 lutego, zbiorczej 
informacji o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1  
 

 
Art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. Nr 180 poz. 1495) 
 

 

 
102. Wymierzanie kary pieniężnej za wprowadzanie sprzętu bez 
wpisania do rejestru lub braku realizacji postanowień art. 24 ust. 1 i 2 
oraz art. 31 ust. 1 przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego lub 
elektronicznego (WIOŚ) 
 

 
Art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 
Nr 180 poz. 1495) 
 

 
 
 

 

 
16. zużyty 
sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczn
y 

 
103. Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
za wykroczenia określone w art. 70-78 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 
1495) 
 

 
§ 1, ust.1, pkt.5 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 28 września 2006r.  
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania 
inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska 
uprawnień do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego (Dz. U. Nr 181, poz.1328) 
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104. Wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. 
o międzynarodowym obrocie odpadami  

 
Art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

 
105. Sprawowanie kontroli nad prawidłowością gospodarki odpadami 
będącymi przedmiotem międzynarodowego obrotu odpadami  

 
Art. 6 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o 
międzynarodowym obrocie odpadami (dz. U nr 
191, poz. 1956) 
 

 

 
17. 
międzynarod
owy obrót 
odpadami 

 
106.Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za 
wykroczenia określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o 
międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U Nr 191, poz. 1956) 

 
§ 1, ust.1, pkt.4 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 13 lipca 2005r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom 
Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
(Dz.U. Nr 138, poz.1156) 
 

 

18. kontrola 
jakości 
paliwa 

 
107. kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym 
w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju silników 
statków żeglugi śródlądowej 

 
Art. 2 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287).) 
Art.1 ust.1,pkt.2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 
20006r. o systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw (Dz.U. Nr 169, 
poz.1200) 
 

 

 
18. Przewóz 
drogowy 
towarów 
niebezpieczn
ych 

 
108. Kontrola przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz 
wymagań związanych z tym przewozem, na parkingach oraz na terenie 
przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne  

 
Art. 29 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o przewozie drogowym 
towarów niebezpiecznych (Dz. U Nr 199, poz. 
1671) 
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109. Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
za wykroczenia określone w: 
 
Art. 329-360 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) 

 
§ 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie 
nadania inspektorom Inspekcji Ochrony 
Środowiska uprawnień do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego.( Dz. U. Nr 151, 
poz.1253) 
 

 

 
110. Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
za wykroczenia określone w art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087)  
 

 
§ 2 pkt 10 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie 
nadania inspektorom Inspekcji Ochrony 
Środowiska uprawnień do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego.( Dz. U. Nr 151, 
poz.1253); § 1, ust.1, pkt.4 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2005r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania 
inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska 
uprawnień do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego (Dz.U. Nr 138, poz.1156) 
 

 

 

 
19. 
nakładanie 
grzywien  

 
111. Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
za wykroczenia określone w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 
r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 z 
późn. zm.) 

 

 
§ 2 pkt 11 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie 
nadania inspektorom Inspekcji Ochrony 
Środowiska uprawnień do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego.( Dz. U. Nr 151, 
poz.1253) 
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112. Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
za wykroczenia określone w art. 154 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
- Kodeks wykroczeń.  

 

 
§ 2 pkt 12 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie 
nadania inspektorom Inspekcji Ochrony 
Środowiska uprawnień do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego.( Dz. U. Nr 151, 
poz.1253) 
 

 

 
113. Inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym 
awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do 
stanu właściwego 
 
 
Podejmowanie działania i stosowanie środków niezbędnych do 
usunięcia awarii i jej skutków. (Jest to kompetencja wojewody, a 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest wykonawcą).  
 
 

 
Art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska. (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 
Art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
– Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z póż.zm.) 

 

 
114. Kontrola podmiotów, których działalność może stanowić 
przyczynę powstania poważnej awarii 

 

 
Art. 29 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 
Inspekcji Ochrony Środowiska(tekst jedn. Dz.U. 
z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

 
115. Prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz podmiotów 
których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej 
awarii 
 

 
Art. 29 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 
Inspekcji Ochrony Środowiska. (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

 
Działania 
kontrolne w 
zakresie 
Przeciwdział
ania 
Poważnym 
Awariom 

 
1. przepisy 
ogólne 

 
116. Badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków 
poważnych awarii dla środowiska 
 

 
Art. 29 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 
Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. 
z 2007, Nr 44, poz.287) 
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117. prowadzenie rejestru zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku  

 
Art. 29 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 
Inspekcji Ochrony Środowiska  (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

 
118.Współdziałanie w akcji zwalczania poważnej awarii oraz 
sprawowanie nadzoru nad usuwaniem skutków poważnej  awarii 

 
Art. 30 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2007, 
Nr 44, poz.287) 
 

 

 
119. Dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli w zakładach o 
dużym ryzyku, a co najmniej raz na 2 lata w zakładach o zwiększonym 
ryzyku 

 
Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 
Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. 
z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

 
120. W razie wystąpienia awarii możliwość wydania przez 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska decyzji w sprawie: 
 1) zarządzenia przeprowadzenia właściwych badań dotyczących 

przyczyn, przebiegu i skutków awarii, 
2) zakazów lub ograniczeń w korzystaniu ze środowiska. 

 

Art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z późn. zm) 

 

 
121. Uprawnienie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do 
egzekwowania ustnych poleceń w zakresie egzekwowania obowiązków 
wynikających z decyzji, o której mowa wyżej, w granicach określonych 
ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji 
 

Art. 247 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z późn. zm) 

   

 
122. Przyjmowanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska zgłoszeń zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku 
wystąpienia poważnych awarii 

 
Art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 
2006r. Nr 129, poz.902 z późn. zm) 
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123.Przyjmowanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska programów zapobiegania poważnym awariom 
opracowanych dla zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnych awarii 

 
Art. 251 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z późn. zm) 

 

 
124. Wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
zakładom o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii opinii 
niezbędnej do zatwierdzenia przez komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej raportu o bezpieczeństwie 

Art. 254 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z późn. zm) 

 

 
125. Przyjmowanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku, 
zmienionego z powodu wprowadzenia zmian w ruchu  zakładu 
mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową 

Art. 257 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001r. 
Prawo ochrony (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. 
Nr 129, poz.902 z późn. zm.) 

 

  
126. Przyjmowanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska programu zapobiegania  awariom dla zakładu o 
zwiększonym ryzyku, zmienionego z powodu wprowadzenia zmian w 
ruchu zakładu mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią 
przemysłową 

Art. 258 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z późn. zm) 

 

 
127. Przyjmowanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska analiz przećwiczonych wewnętrznych planów operacyjno-
ratowniczych dla zakładu o dużym ryzyku oraz przyjmowanie 
rezultatów wynikających z tych analiz 

 
Art. 261 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z póż.zm.) 

 

  
128. Przyjmowanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska corocznych wykazów dotyczących rodzaju, kategorii i ilości 
substancji niebezpiecznych znajdujących się w dniu 31 grudnia na 
terenie zakładów o dużym ryzyku 

Art. 263 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.) 

  

 
2. substancje 
i preparaty 
chemiczne 

 
129. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy z 
dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych w 
zakresie zagrożeń dla środowiska 
 

 
Art. 33 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o 
substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U 
nr 11, poz.84 z późn. zm.) 
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130. Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
za wykroczenia określone w: 
 art. 35-38 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i 
preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.) 

 
§ 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2002 r.w sprawie 
nadania inspektorom Inspekcji Ochrony 
Środowiska uprawnień do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego.( Dz. U. Nr 151, 
poz.1253) 
 

 

 
131. Występowanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska do dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej z wnioskiem o 
cofnięcie świadectwa zdolności żeglugowej 
 

 
Art.31 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o 
żegludze śródlądowej.( Dz. U. z 2001 r. Nr 5, 
poz. 43 z późn. zm.) 

  
3. żegluga 
śródlądowa 

 
132. Podejmowanie działań przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska w przypadku zgłoszenia przez właściwego dyrektora 
żeglugi śródlądowej spowodowania przez statek żeglugi śródlądowej 
poważnej awarii w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska 

 
§ 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego trybu postępowania w związku z 
wypadkami żeglugowymi na śródlądowych 
drogach wodnych (Dz. U Nr 17, poz. 161) 
 

 

   
133. Udział w zespołach reagowania kryzysowego 

 
§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 
grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia 
gminnego zespołu reagowania, powiatowego i 
wojewódzkiego zespołu reagowania 
kryzysowego oraz Rządowego Zespołu 
Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.( 
Dz. U. Nr 215, poz.1818 z późn. zm.) 
Podstawa prawna: art. 12 ust.5 ustawy z dnia 18 
kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U nr 62, poz.558 z późn. zm.) 
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 Obowiązki 
informacyjne 

  
134. udostępnianie przez organy IOŚ informacji o środowisku i jego 
ochronie 

 
Art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 
2006r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.) 
 

 

 
135. Informowanie społeczeństwa o stanie środowiska 

 
Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 
Inspekcji Ochrony Środowiska. (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

 
136. Udostępnianie organom administracji rządowej oraz organom 
samorządu terytorialnego wyników badań i obserwacji oraz oceny,  
stanu środowisku i jego ochrony na obszarze województwa 

 
Art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 
Inspekcji Ochrony Środowiska. (tekst jedn. 
Dz.U. z 2007, Nr 44, poz.287) 
 

 

 
137. Prowadzenie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
baz danych i udostępnianie informacji w nich zawartych za 
pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych 

 
Art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z 
późn. zm.) 
 

 

 
138. Prowadzenie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie 
wskazanym w art. 287 ust. 1 pkt 1-3 POŚ oraz sporządzanie raportów 
wojewódzkich i przekazywanie ich, za pośrednictwem GIOŚ ministrowi 
środowiska 

 
Art. 286a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z 
późn. zm.) 

 

  

 
139. Udostępnianie wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze 
środowiska dla ministra właściwego ds. środowiska i ministra 
właściwego ds. gospodarki wodnej, a także właściwego ze względu na 
miejsce korzystania ze środowiska: wojewody, marszałka 
województwa, starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, urzędu 
statystycznego oraz organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
 

 
Art. 286a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.) 
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140. Przedkładanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przez 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska informacji o realizacji 
zadań Inspekcji za dany rok w terminie do 15 lutego roku następnego 

 
Art. 8c ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2007, 
Nr 44, poz.287) 
 

 
 
 

 
141. Przedkładanie przez WIOŚ organom samorządowym informacji o 
wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego 
terenu 

 
Art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 
Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. 
z 2007, Nr 44, poz.287) 
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