Zadania realizowane przez
Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
Lp.

Zadania

Podstawy prawne

1.

Wydawanie zgody (w porozumieniu z Okręgowym
Inspektorem Pracy w Olsztynie) w sprawie:
 braku oświetlenia światłem dziennym w pomieszczeniach
stałej pracy,
 obniżenia poziomu podłogi pomieszczeń produkcyjnych
i usługowych poniżej otaczającego terenu,
 obniżenia wysokości pomieszczeń przeznaczonych
na pobyt ludzi.

§ 58 ust. 2, § 73 ust. 2 i 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.),
§ 25, § 18 ust. 2 i § 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
z późn. zm.).

2.

W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy
i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków
uzgadnianie wskazań ekspertyzy technicznej dotyczącej
spełnienia wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane
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 i ust. 3a 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.)

3.

W przypadku
przebudowy
istniejącej
zabudowy
wydawanie opinii w sprawie zmniejszenia odległości
miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe od:
 okien i drzwi budynków z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi,
 od granicy z działką sąsiednią.

§ 23 ust. 2 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.)

4.

Uzgadnianie zmniejszenia odległości pokryw i wylotów
wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości
ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc
nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarnogospodarczych o pojemności do 10 m3 od:
 okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi,
 granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) 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. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

5.

Uzgadnianie wskazań ekspertyzy technicznej dotyczącej
odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości
ciekłe i kompostowników 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. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

6.

Zatwierdzanie
projektów
osłon
stałych
przed
promieniowaniem jonizującym oraz projektów wentylacji
w pracowniach lub gabinetach rentgenowskich.

§ 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. Nr 180, poz. 1325)

7.

Wydawanie zgody w sprawie zastosowania nowych
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
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.
858 z późn. zm.),
§ 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

8.

Uzgadnianie odległości otwartych zbiorników na płynne
odchody zwierzęce o pojemności większej niż 200 m3 od
obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.

§ 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października
1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877 z późn. zm.)

9.

Uzgadnianie dokumentacji projektowej obiektów
budowlanych pod względem wymagań higienicznych i
zdrowotnych.

art. 3 pkt 2 i art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.)

10.

Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania
obiektów budowlanych, dla których powiat jest organem
założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których
powiat jest podmiotem dominującym oraz obiektów
budowlanych związanych z radiacją.

art. 3 pkt 3 i art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr
212, poz. 1263 z późn. zm.),
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.
zm.)

11.

Wydawanie opinii o dopuszczeniu do eksploatacji pod
względem wymagań sanitarnych statków żeglugi
śródlądowej (wymaganej przy ubieganiu się o uzyskanie
świadectwa zdolności żeglugowej).

art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz art. 34k ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z
2006 r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.)

12.

Opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.

art. 11 pkt 6 lit. m ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

13.

Opiniowanie
projektów
miejscowych
zagospodarowania przestrzennego gminy.

planów

art. 17 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

14.

Opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju
regionalnego w przypadku, gdy planowana realizacja
danego dokumentu obejmuje obszar dwóch województw.

art. 46 pkt 1 i art. 58 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
art. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

15.

Opiniowanie projektów polityk, strategii, planów lub
programów 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 i art. 58 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. Nr
199, poz. 1227 z późn. zm.)

16.

Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w
ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

art. 53 i art. 58 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

17.

Wydawanie opinii w sprawie odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektów dokumentów (takich jak:
polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie
przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji,
gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa,
rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania
terenu, opracowywane lub przyjmowane przez organy
administracji i wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko) jeżeli realizacja postanowień danego
dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na
środowisko.

art. 48 i art. 58 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

18.

Wydawanie
opinii
w
sprawie
konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektów innych dokumentów, jeżeli
wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko lub realizacja postanowień tych dokumentów
może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

art. 47 i art. 58 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

19.

Wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu
o oddziaływaniu na środowisko w odniesieniu do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii
elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy
naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych
lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, inwestycji
związanych z radiacją.

art. 70 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

20.

Wydawanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na
środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
będących przedsięwzięciami związanymi radiacją.

art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz ust . 3 i art. 78 ust. 1 pkt 1
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. Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.),
art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr
212, poz. 1263 z późn. zm.)

21.

Wydawanie opinii w zakresie wymagań higienicznych
i zdrowotnych warunków realizacji w odniesieniu do
a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych,
napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do
przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji
chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych,
b) pozostałych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko związanych z oddziaływaniami
radiacyjnymi.

art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 1 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr
212, poz. 1263 z późn. zm.)

Opiniowanie
ekspertyz
sanitarnych
dotyczących
wykonywania budynków, wykopów, instalacji naziemnych i
podziemnych
na
koronie
składowisk
odpadów
niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w okresie krótszym niż 50 lat od
dnia zamknięcia składowiska.

§ 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24
marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy
składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.)

22.

Uzgadnianie projektów
przemysłowej.

art. 136d ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.)

23.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych w województwie warmińsko - mazurskim.

24.

Nadzór merytoryczny nad działalnością rzeczoznawców sanitarno - higienicznych zamieszkałych na terenie
województwa, w tym kontrola ich pracy.

25.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Sanitarno - Higienicznych oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów
i Techników Sanitarnych.

26.

Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Pracy, Inspekcją Ochrony
Środowiska, Inspekcjami Sanitarnymi: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony
Narodowej.
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