
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

WGOŚ.0003.0025.2019 Kalisz, dnia 11.06.2019 r.
D2019.06.00859

Pan
Artur Kijewski 
Radny Miasta Kalisza 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z  dnia 25 kwietnia 2019 r. (data wpływu do
Urzędu Miasta  Kalisza 30.05.2019 r.)  zawierającą  pytanie  o możliwość wystąpienia  z  wnioskiem
przez  Miasto  Kalisz  ws.  pomiarów  kontrolnych  pól  elektromagnetycznych  w  otoczeniu  stacji
bazowych,  przez  organy  Inspekcji  Ochrony  Środowiska  i  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej
informuję,  iż  zawsze  jest  możliwość,  szczególnie  w  sytuacji  uprawdopodobnionego  zagrożenia,
wystąpienia z wnioskiem do stosownych służb o dokonanie badań kontrolnych.  Badania takowe,
wykonane  na  prośbę  osoby  zainteresowanej,  bez  wyraźnego  wystąpienia  zagrożenia
w środowisku, są realizowane przez wyspecjalizowane laboratoria, odpłatnie. Moim zdaniem nie ma
jednak  konieczności  występowania  obecnie  z  indywidualnymi  wnioskami  o  wykonanie
przedmiotowych pomiarów kontrolnych. 

Na  podstawie  art.  152  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  roku  Prawo  ochrony
środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
mogąca  negatywnie  oddziaływać  na  środowisko,  podlega  zgłoszeniu  organowi  ochrony
środowiska, czyli w przypadku miasta Kalisza - Prezydentowi Miasta Kalisza. Wspomniane stacje
bazowe  telefonii  komórkowej,  zlokalizowane  na  terenie  naszego  miasta,  są  instalacjami
wymagającymi zgłoszenia,  w którym oprócz spełnienia szeregu innych wymogów, niezbędne jest
również  przedstawienie  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  wielkości  i  rodzaju  emisji.  Sprawozdania
z  pomiarów  i  badań  promieniowania  elektromagnetycznego  dla  celów  ochrony  środowiska  są
załącznikiem  do  wymienionego  wyżej  zgłoszenia  i  podlegają  ocenie  w  zakresie  spełnienia
dopuszczalnych  norm  w  miejscach  dostępnych  dla  ludności.  Informacje  zawarte  w  zgłoszeniu,
prowadzący  instalację,  objętą  obowiązkiem  zgłoszenia  z  uwagi  na  wytwarzanie  pól
elektromagnetycznych,  przedkłada  także  Państwowemu  Wojewódzkiemu  Inspektorowi
Sanitarnemu.  
Prowadzący  instalację  jest  również  zobowiązany  w  terminie  14  dni  przedłożyć  Prezydentowi
Miasta Kalisza  oraz  Państwowemu  Wojewódzkiemu  Inspektorowi  Sanitarnemu,  informację
o  każdej  zmianie  w  zakresie  danych  o  wielkości  i  rodzaju  emisji.  Główny  Inspektor  Ochrony
Środowiska prowadzi  zaś  okresowe badania  poziomów pól  elektromagnetycznych w środowisku.
Szczegółowy  sposób  wykonania  badań  okresowych  oraz  ich  częstotliwość  określa
Rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  12  listopada  2007  r.  w  sprawie  zakresu  i  sposobu
prowadzenia  okresowych  badań  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku  (Dz.U.
Nr 221, poz. 1645). Badania takie prowadzone są również na terenie Kalisza.

Jak  wynika  z  powyższego  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  posiada  wszelkie
dane  dotyczące  emisji  pochodzącej  z  instalacji  mogącej  oddziaływać  na  środowisko  i  reaguje
zawsze w przypadku zaistnienia przekroczeń w zakresie dopuszczalnych emisji do środowiska. 

Dziękuję Panu Radnemu za zgłoszenie i zainteresowanie się powyższą sprawą. 




