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Wybrane akty prawne stosowane w 
działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, t.j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317,352, 650 

2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej Dz.U. 2017 poz. 1261 z późn. zm. 

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 r., nr 75, 
poz. 690 z późn. zm. Ostatnia 2018 r. 

4.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
Bezpieczeństwa i higieny pracy t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 
1650 



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  
Prawo budowlane 

Art.5  

1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze 
związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę 
przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określany w 
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z  zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniając:   

1) Spełnienie podstawowych wymagań (…) 

c) higieny, zdrowia i środowiska 

e) ochrony przed hałasem (…) 

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem 
(…) 

 

 

 



Art. 9  
1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych 
dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych (…). 
Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia 
(…) oraz nie powinno powodować pogorszenia 
warunków zdrowotno-sanitarnych. 
 



Art. 20 
1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy: 
1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z 
wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach 
administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
(…)  
5) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikających z przepisów 
(…) 



Art. 32 
1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego 
może być wydane po uprzednim (…) 
2) uzyskaniu przez inwestora wymaganych przepisami 
szczegółowymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów 
(…) 



Art. 56 
1. Inwestor w stosunku do którego nałożono obowiązek 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, 
jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością 
wynikającą z przepisów szczegółowych, organy: 
2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej (…) 



Art. 71 
1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
lub jego części rozumie się (…) 
2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub w 
jego częśc i dz ia ła lnośc i zm ien ia jące j warunk i 
bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, 
zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź 
wielkości lub układu obciążeń (…)  



Ustawa o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej 

 Art. 3.  
        Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej  w 

dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy  
w szczególności: 

       1. uzgadnianie projektów planów zagospodarowania 
przestrzennego województwa, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 
pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych; 

 



2)   uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem 
wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących: 

 
a)  budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów 

budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej                   
i powietrznych, 

 
b)  nowych materiałów i procesów technologicznych przed 

ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie; 



   3)   uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów 
budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i 
powietrznych oraz środków komunikacji lądowej; 

  4)   inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w 
dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom 
czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych                       
i biologicznych na zdrowie ludzi. 



Art. 10 
1. Wskazuje, że zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

wykonują zgodnie z kompetencjami następujące organy: 
1)  Główny Inspektor Sanitarny 
2)  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
3)  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
4)  Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny dla obszarów 

przejść granicznych  
  



Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym w sprawach 
opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko jest: 
 
  1)   Główny Inspektor Sanitarny - w przypadku dokumentów 
opracowywanych i zmienianych przez centralne organy administracji 
rządowej; 
  2)   Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - w przypadku 
dokumentów innych niż wymienione w pkt 1 i 3; 
  3)   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - w przypadku 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 



Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym  do 
wydawania opinii jest: 
  1)   państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - w odniesieniu do: 
a) inwestycji  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 w zakresie zadań określonych dla niego w ustawie z dnia 
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 
 
  2)   państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy 
graniczny inspektor sanitarny - w odniesieniu do pozostałych 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,              
w zakresie zadań określonych dla tych organów w ustawie z dnia 14 
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 



Kompetencje Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego 
1. Uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego 
– art. 17 pkt 7 lit. c ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  poz. 717, z późn. 
zm.) 
2. uczestniczenie w dopuszczeniu obiektów do użytkowania                             
- art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 
2006 r. Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.), 



3. Wydawanie zgody na sytuowanie tymczasowych, 
nieskanalizowanych ustępów publicznych na terenach 
skanalizowanych - § 87 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690  z późn. 
zm.) 



4. Wydawanie zgody na recyrkulację powietrza w budynkach 
opieki zdrowotnej - § 151 ust. 4 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 



5. Wydawanie zgody na usytuowanie wyrzutni powietrza 
na poziomie terenu - § 152 ust. 8 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zm.)   



6. Wydawanie opinii odnośnie wymagań higienicznych i 
zdrowotnych zakładanego lądowiska, wymagane przy 
ubieganiu się o wpis lądowiska do ewidencji prowadzonej 
przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - § 6 ust. 2 pkt 4 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 
2004r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. Nr 118, poz. 
1238) uznany za uchylony (data uchylenia 19 marca 2013 r.) 



7. Wydawanie zgody na założenie lub rozszerzenie 
cmentarzy komunalnych - art. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959r.  o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 
2017 r., poz. 912, 1669); 



Na poziomie Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego 
1. Uzgodnienie utworzenia strefy przemysłowej - art. 136d 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska  (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 799, 
1356,1479,1564,1590,1592, 1648,1722, 2161) 



2. Uzgodnienia odległości zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, od okien i drzwi 
zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
- § 36 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 



3. Uzgodnienia odległości zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 50 m3 od 
b u d y n k ó w p r z e z n a c z o n y c h n a p o b y t l u d z i                               
- § 36 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75, poz. 690 z późn. zm.) 



4. Zgody wydawane w porozumieniu z właściwym 
okręgowym inspektorem pracy na odstępstwo od przepisów 
w zakresie braku oświetlenia dziennego w pomieszczeniach 
stałej pracy, 

  
§ 58 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
§ 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z  dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 



5.   Wydawanie zgody, w porozumieniu z właściwym 
okręgowym inspektorem pracy, na odstępstwo od przepisów   
w zakresie zagłębienia pomieszczeń produkcyjnych i 
usługowych, 
§ 73 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   
§ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z  dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 



6. Wydawanie zgody na odstępstwo od przepisów w 
zakresie wysokości pomieszczeń przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi 

  
§ 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
§ 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z  dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 



7. Opiniowanie wskazań ekspertyzy technicznej 
zgodnie z paragrafem § 2 pkt 2 warunków 
technicznych przy nadbudowie, przebudowie i 
zmianie sposobu użytkowania budynków 



8. Zatwierdzenia projektów pracowni lub gabinetów 
rentgenowskich wraz z projektami osłon stałych oraz 
wentylacji - § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków 
bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi 



9. Wydawanie zgody na zastosowanie nowych technologii 
uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 
art. 12 ust. 3 ustawy z dnia  7 czerwca 2001r. o  zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzenie ścieków 
(Dz. U. Nr 72,  poz. 747 z późn. zm.) 



10. Uzgodnienia odległości otwartych zbiorników na płynne 
odchody zwierzęce o pojemności większej    niż 200 m3 od 
obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej - § 6 ust. 
4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle 
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 1997 Nr 132, poz. 877) 



11. Wydawanie opinii o dopuszczeniu statków  do eksploatacji 
pod względem wymagań sanitarnych, wymagane przy 
ubieganiu się o uzyskanie świadectwa  zdolności żeglugowej - 
art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o 
żegludze śródlądowej (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 1137, 1694) 



12. Wydawanie zgody na zlokalizowanie poniżej poziomu terenu 
urządzonego przy budynku pomieszczeń o charakterze gospodarczym, 
technicznym, zaopatrzenia medycznego, diagnostycznym (w 
szczególności pomieszczeń: administracyjnych, socjalnych, laboratorium 
medycznego, rtg, usg, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, 
tomografii komputerowej, rehabilitacji) - rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
o d p o w i a d a ć  p o d w z g l ę d e m f a c h o w y m i  s a n i t a r n y m 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą  (Dz.U. z 2012 r., poz. 739)  



13. Wydawanie zgody na zastosowanie w szpitalu zsypów 
brudnej bielizny - § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym 
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 
739)  



Dziękuję za Uwagę 


