
USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

Art. 2. [Zadania Inspekcji; sposób wykonania w przypadkach niecierpiących zwłoki 
obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych przy realizacji 
zadań Inspekcji; ograniczenie prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych 
oraz zabezpieczenie tych informacji] 1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy: 1) 
kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) w zakresie: a) 
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, b) przestrzegania decyzji ustalających 
warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,

Art. 3a. [Status Głównego Inspektora Ochrony Środowiska] Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez ministra
właściwego do spraw klimatu.
2a) prowadzenie działalności laboratoryjnej polegającej na: a) wykonywaniu badań, w tym
pobieraniu próbek, wykonywaniu pomiarów i analiz na potrzeby państwowego 
monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, b) zapewnieniu nadzoru nad jakością 
badań, o których mowa w lit. a, zgodnie z normą PN-EN-ISO/IEC 17025 Ogólne 
wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, c) 
prowadzeniu badań przy użyciu referencyjnych i równoważnych metod pomiarowych, d) 
organizacji i udziale w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości; 3) 
podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań 
związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
4) przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich 
skutków; 6) wykonywanie zadań określonych w ustawie 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 2021 r. poz. 247 i 784); 
7) udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako 
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko; 8) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich 
naprawy; 11) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, 
podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych 
wymagań dotyczących ochrony środowiska; 14) wykonywanie pomiarów wielkości emisji 
oraz poziomu substancji lub energii występujących w środowisku; 

Art 2 pkr 1a. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy również ściganie 
przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń 
określonych w Kodeksie wykroczeń i ustawach wymienionych w ust. 1, w tym wnoszenie i 
popieranie aktów oskarżenia. 
4. W przypadku niecierpiącym zwłoki organy Inspekcji Ochrony Środowiska, realizując 
zadania, o których mowa w ust. 1, 1a i 3, wykonują obowiązek, o którym mowa w art. 13 
ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przez udostępnienie informacji,
o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-ochrony-srodowiska-16901353
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/udostepnianie-informacji-o-srodowisku-i-jego-ochronie-udzial-17497783


Publicznej na stronie podmiotowej urzędu, na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie 
urzędu w widocznym miejscu. 

Art. 4a. [Zadania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska]

1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, kierując działalnością Inspekcji Ochrony 
Środowiska: 1) ustala ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wydaje
zalecenia i wytyczne, określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań, o 
których mowa w art. 2 ust. 1, oraz kontroluje stan ich realizacji; 2) ustala szczegółowe 
zasady postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w zakresie należącym do 
właściwości Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zasady współdziałania z innymi organami 
administracji publicznej; 3) może wydawać wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska 
polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności i żądać będących w ich posiadaniu 
informacji o stanie środowiska i jego ochronie oraz o zakresie i wynikach ich działania; 4) 
organizuje i koordynuje kontrole podmiotów korzystających ze środowiska o zasięgu lub 
znaczeniu ponadwojewódzkim;

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w zakresie zadań określonych w art. 2 ust. 1 
współpracuje z: 1) organami państw członkowskich Unii Europejskiej; 2) właściwymi 
organami innych państw na podstawie zawartych umów i porozumień; 3) organizacjami 
międzynarodowymi.

3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska współpracuje z ministrem właściwym do spraw 
klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska w zakresie spraw objętych 
odpowiednio działami administracji rządowej - klimat oraz środowisko, w celu realizacji 
zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw klimatu oraz minister właściwy do spraw środowiska 
prowadzą kontrolę wspólną Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jeżeli 
przedmiotem kontroli są sprawy objęte działem administracji rządowej - środowisko.


