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Lp. Rodzaj sprawy Podstawy prawne Forma 
dokumentu 

1. 

Opinia w sprawie projektu studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. 
 

 art. 11 pkt 5 lit. k ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), 

 art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

opinia 

2. 

Opinia w sprawie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 
 
 

 art. 17 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), 

 art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

opinia 

3. 

Uzgodnienie (w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko) zakresu i stopnia 
szczegółowości informacji wymaganych  
w prognozie oddziaływania na środowisko. 

 

 art. 53 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.), 

 art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

opinia 

4. 

Opinia (w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko) w sprawie projektu 
planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa. 
 

 art. 46 pkt 1 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.), 

 art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

opinia 

5. 

Opinia (w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko) w sprawie projektu 
polityki, strategii, planu lub programu w dziedzinie 
przemysłu, energetyki, transportu, 
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki 
odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, 
turystyki i wykorzystywania terenu, 
opracowywanych lub przyjmowanych  przez 
organy administracji, wyznaczających ramy dla 
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

 art. 46 pkt 2, art. 54 ust. 1 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze 
zm.), 

 art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

 
 
 
 
 

opinia 
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6. 

Opinia (w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko) w sprawie projektu 
polityki, strategii, planu lub programu innych niż 
wymienione w poz. 4 i 5, których realizacja może 
spowodować znaczące oddziaływanie na obszar 
Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio 
związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie 
wynikają z tej ochrony. 

 art. 46 pkt 3, art. 54 ust. 1 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze 
zm.), 

 art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

 
 

opinia 

7. 

Opinia (w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko) w sprawie projektu 
dokumentu innego niż wymienione w poz. 4, 5 i 6, 
jeżeli wyznacza on ramy dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko. 

 art. 47 ust. 1, art. 54 ust. 1 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze 
zm.), 

 art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

opinia 

8. 

Uzgodnienie w sprawie odstąpienia od 
przeprowadzenia strategicznej oceny  
o oddziaływaniu na środowisko 
 
 

 art. 48 ust. 1 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.), 

 art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

opinia 

9. 

Opinia w sprawie potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko i ewentualnego zakresu raportu  
o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na  środowisko, będącego 
przedsięwzięciem z zakresu radiacji lub dla 
którego powiat jest organem założycielskim lub 
organem prowadzącym, lub w którym powiat jest 
podmiotem dominującym. 

 art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze 
zm.), 

 art. 3 pkt 1a (albo pkt 2 lit. a) oraz art. 12 ust. 1a pkt 1 (lub pkt 2) ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

 
 
 
 

opinia 
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10. 

Opinia w sprawie zakresu raportu  
o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia mogącego zawsze  znacząco 
oddziaływać na środowisko, polegającego na 
realizacji drogi, linii kolejowej, napowietrznej linii 
elektroenergetycznej, instalacji do przesyłu ropy 
naftowej, produktów naftowych, substancji 
chemicznych lub gazu lub sztucznego zbiornika 
wodnego. 

 art. 69 ust. 1, art. 70 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 3 października  
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2018 r. poz. 2081), 

 art. 3 pkt 1a (albo pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

 
 
 

opinia 

11. 

Opinia w sprawie zakresu raportu  
o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia mogącego zawsze  znacząco 
oddziaływać na środowisko, będącego 
przedsięwzięciem z zakresu radiacji lub dla 
którego powiat jest organem założycielskim lub 
organem prowadzącym, lub w którym powiat jest 
podmiotem dominującym. 

 art. 69 ust. 1, art. 70 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października  
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2018 r. poz. 2081), 

 art. 3 pkt 1a (albo pkt 2 lit. a) oraz art. 12 ust. 1a pkt 1 (lub pkt 2) ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

 
 

opinia 

12. 

Opinia w sprawie planowanego przedsięwzięcia 
mogącego zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, polegającego na realizacji drogi, linii 
kolejowej, napowietrznej linii 
elektroenergetycznej, instalacji do przesyłu ropy 
naftowej, produktów naftowych, substancji 
chemicznych lub gazu lub sztucznego zbiornika 
wodnego. 

 art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze 
zm.), 

 art. 3 pkt 1a (albo pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

 
 

opinia 

13. 

Opinia w sprawie planowanego przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie/zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, będącego 
przedsięwzięciem z zakresu radiacji lub dla 
którego powiat jest organem założycielskim lub 
organem prowadzącym, lub w którym powiat jest 
podmiotem dominującym. 

 art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1405 ze zm.), 

 art. 3 pkt 1a (albo pkt 2 lit. a) oraz art. 12 ust. 1a pkt 1 (lub pkt 2) ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

 

opinia 
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14. 

Opinia  dotycząca  projektu planu remediacji  
w odniesieniu do oceny występowania 
znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi na 
danym terenie 

 art. 101l ust. 5 pkt 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  
z 2018 r., poz. 799 ze zm.), 

 art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

postanowienie 

15. 

Uzgodnienie projektu uchwały sejmiku 
województwa w sprawie utworzenia strefy 
przemysłowej. 
 

 art. 136d ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  
z 2018 r., poz. 799 ze zm.) 

 art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

opinia 

16. 

Opinia dotycząca projektu gminnego programu 
rewitalizacji 
 
 

 art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2018 r., poz. 1398), 

 art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

opinia 

17. 

Uzgodnienie wskazań ekspertyzy technicznej 
dotyczącej spełnienia wymagań art. 5 i 6 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (przy 
nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie 
sposobu użytkowania budynków istniejących),  
w sposób inny niż podany w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 § 2 ust. 2 (albo ust. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.), 

 art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

 
 
 
 

opinia 

18. 

Opinia w sprawie zmniejszonych odległości 
miejsca na pojemniki i kontenery do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych, od okien i drzwi 
do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi oraz od granicy z sąsiednią działką 
(w przypadku przebudowy istniejącej zabudowy). 

 § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 
r., poz. 1422 ze zm.), 

 art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 
2017 r., poz. 1261 ze zm.). 
 

opinia 
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19. 

Uzgodnienie odległości pokrywy i wylotów 
wentylacji ze zbiornika bezodpływowego na 
nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, od  
okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do 
magazynów produktów spożywczych oraz od 
granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu 
pieszego. 

 § 36 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 1422 ze zm.), 

 art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

 
 
 

postanowienie 

20. 

Uzgodnienie ekspertyzy technicznej zawierającej 
wskazania odnośnie odległości zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości ciekłe o 
pojemności powyżej 50 m3 od budynków 
przeznaczonych na pobyt ludzi. 

 § 36 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 1422 ze zm.), 

 art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 
2017 r., poz. 1261ze zm.). 

opinia 

21. 

Zgoda wydawana w porozumieniu z Okręgowym 
Inspektorem Pracy w Warszawie, na stosowanie 
oświetlenia wyłącznie elektrycznego  
w pomieszczeniach stałej pracy. 
 
 
 
 

 § 58 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) 

 § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze 
zm.), 

 art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 
2017 r., poz. 1261ze zm.). 

decyzja 

22. 

Zgoda wydawana w porozumieniu z Okręgowym 
Inspektorem Pracy w Warszawie, na obniżenie 
poziomu podłogi poniżej poziomu terenu 
urządzonego przy budynku, w pomieszczeniach 
produkcyjnych handlowych,, usługowych, 
gastronomicznych lub obsługi pasażera. 
 
 

 § 73 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 1422, ze zm.) 

 § 18 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.,  
nr 169, poz. 1650, ze zm.), 

 art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

decyzja 
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23. 

Zgoda na obniżenie wysokości pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. 
 
 
 
 
 
 

 § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 1422, ze zm.), 

 § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169,  
poz. 1650, ze zm.), 

 art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

decyzja 

24. 

Zatwierdzenie projektu osłon stałych ochrony 
radiologicznej pracowni radiologicznej, gabinetu 
rentgenowskiego lub ambulansu. 
 
 

 § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie 
szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U.  
z 2006 r., ,nr 180, poz. 1325), 

 art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

opinia 

25. 

Stanowisko w sprawie dopuszczenia do 
użytkowania obiektu budowlanego, którego 
inwestorem lub organem prowadzącym jest 
powiat. 

 art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 1202, ze zm.), 

 art. 3 pkt 2 lit. a i art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

protokół kontroli, 
opinia 

26. 

Stanowisko w sprawie dopuszczenia do 
użytkowania obiektu budowlanego z zakresu 
radiacji. 
 

 art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 1202, ze zm.), 

 art. 3 pkt 2 lit. a i art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

protokół kontroli, 
opinia 

27. 

Zgoda na zastosowanie nowej technologii 
uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. 
 

 art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1152), 

 art. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

decyzja 

28. 

Opinia w sprawie ekspertyzy sanitarnej w sprawie 
możliwości budowy na terenie zamkniętego 
składowiska odpadów. 
 

 § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523), 

 art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.z 2017 
r., poz. 1261 ze zm.). 

opinia 
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29. 

Zgoda na zlokalizowanie poniżej poziomu terenu 
urządzonego przy budynku, pomieszczeń  
o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, 
magazynowym lub o funkcjach pomocniczych, 
przeznaczonych na pobyt ludzi. 

 § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739), 

 art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

decyzja 

30. 
Obciążenie opłatą za wykonanie czynności  
z zakresu zapobiegawczego nadzoru 
sanitarnego. 

art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 59). 

 
decyzja 

 


