
Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska 
 z dnia 20 lipca 1991 r. o  (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1688).

Stan prawny aktualny na dzień: 06.07.2022

Art. 17. insp. ochr. środ. 
1. Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała w wykonywaniu czynności kontrolnych z 
innymi organami kontroli, w tym z Państwową Inspekcją Sanitarną, organami 
administracji państwowej i rządowej, organami samorządu terytorialnego, organami 
obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi.
2. Współdziałanie to obejmuje w szczególności:
1) (uchylony)
1a) rozpatrywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli, składanych przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego;
2) przekazywanie właściwym organom administracji państwowej i rządowej oraz organom 
samorządu terytorialnego informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska;
3) wymianę informacji o wynikach kontroli;
4) wymianę z Krajową Administracją Skarbową i Strażą Graniczną informacji związanych 
ze sprowadzaniem do kraju towarów, których wwóz jest zakazany lub ograniczony ze 
względu na ochronę środowiska;
5) współpracę ze Strażą Graniczną w wykonywaniu kontroli w strefie nadgranicznej;
6) współpracę z organami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przeciwdziałania 
poważnym awariom;
7) przekazywanie Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji o utracie, 
zaginięciu, porzuceniu lub kradzieży odpadów zawierających czynniki biologiczne lub 
chemiczne, które mogą być wykorzystane do przygotowania lub pomocy w dokonaniu 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 czyn zabroniony § 
20 Kodeksu karnego.

3. Przeprowadzenie kontroli nieobjętej planem kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska
mogą zarządzić wojewoda lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

3a. Na uzasadniony wniosek organu samorządu terytorialnego wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska jest obowiązany przeprowadzić kontrolę nieobjętą planem kontroli 
Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych 
emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej, 
których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, 
emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

4. Inspekcja Ochrony Środowiska udziela pomocy organom samorządu terytorialnego w 
realizacji ich zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska.

Udział społeczeństwa w procesie inwestycyjnym
Obowiązujące regulacje prawne gwarantują skuteczny udział obywateli jako strony 
postępowania administracyjnego w procesie inwestycyjnym, m.in. dla wolnostojących 
masztów telekomunikacyjnych. 
Odbywa się to na następujących etapach inwestycji: 

• uzyskania decyzji dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
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środowisko,
• uzyskania decyzji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na 

środowisko,
• oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (w 

przypadku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko),
• ustalenia lokalizacji inwestycji (na podstawie planu zagospodarowania 

przestrzennego lub na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego),

• uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Każdy obywatel ma prawo zwrócić się do odpowiedniego inspektora nadzoru 
budowlanego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli wykonania lub wybudowania 
instalacji zgodnie z prawem. Rozstrzygnięcia kontrolne, w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości, mogą być podstawą dalszych postępowań mających na celu 
doprowadzenie inwestycji do stanu zgodnego z prawem. 

Obywatele mają także możliwość potwierdzenia dochowania standardów środowiskowych 
(wartości granicznych pola elektromagnetycznego). W tym celu należy zwrócić się do 
jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy o Inspekcji 
Ochrony Środowiska, o przeprowadzenie kontroli poziomów pola elektromagnetycznego 
emitowanego z instalacji radiokomunikacyjnej. 

Obszar ograniczonego użytkowania

Art. 135. ochr. Środow. (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Z 2017 r. poz. 519). Obszar ograniczonego użytkowania.
1. Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko wymaganej przepisami 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, albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo 
zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie 
mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego 
obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, 
trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej, obiektów sieci gazowej 
oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się 
obszar ograniczonego użytkowania.
2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu 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, lub dla zakładów, lub innych 
obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie 
przedsięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały.
3. Obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych 
w ust. 2, tworzy rada powiatu w drodze uchwały.
3a. Organy, o których mowa w ust. 2 i 3, tworząc obszar ograniczonego użytkowania, 
określają granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania 
techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenów wynikające z 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub analizy porealizacyjnej 



albo przeglądu ekologicznego.
3b. Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się na podstawie poświadczonej przez 
właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na 
którym konieczne jest utworzenie tego obszaru.
4. Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przed utworzeniem tego obszaru nie wydaje
się pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie rozpoczyna się jego 
użytkowania, gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, z zastrzeżeniem ust. 5. 
Obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla określonego zakładu lub 
innego obiektu stwierdza się w pozwoleniu na budowę.
5. Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika z postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie lub przebudowie drogi, linii kolejowej, lotniska użytku publicznego lub obiektów 
sieci gazowej, obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie analizy 
porealizacyjnej.
5a.(uchylony)
5b.(uchylony)
6. Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się także dla instalacji wymagających 
pozwolenia zintegrowanego, innych niż wymienione w ust. 1, dla których pozwolenie na 
budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użytkowanie 
rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r., jeżeli, pomimo zastosowania 
najlepszych dostępnych technik, nie mogą być dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu 
poza terenem zakładu.


