
NK.ZN.051.26.2022 Warszawa, dnia 13 maja 2022 r.

Pan 
Michał Mistrzak 
Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska

Szanowny Panie Ministrze, 

na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach1, w załączeniu przekazuję  

petycję Pana Mariusza Najdy – Prezesa Zarządu Fundacji im. Nikoli Tesli, dotyczącą 

wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych wokół masztów telefonii komórkowej oraz 

ustanawiania stref ochronnych dla anten nadawczo-odbiorczych.

Należy zaznaczyć, że sprawy ustanawiania stref ochronnych dla anten nadawczo-

odbiorczych oraz kontrolowania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku nie należą 

do kompetencji Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Odnosząc się do kwestii wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych wokół 

anten nadawczo-odbiorczych stacji należy podkreślić, że ustawa z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie przyznaje organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

kompetencji do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, w tym 

zgodności parametrów instalacji i zgodności parametrów pracy stacji bazowych telefonii 

komórkowej ze zgłoszeniem wynikającym z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska2. Taką kontrolę sprawuje właściwy organ ochrony środowiska na mocy 

art. 379 ust. 1 ww. ustawy. Ponadto, na podstawie art. 123 ust. 1  i 2 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian 

dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska, prowadzonego przez inspekcję 

1 Dz. U. z 2018 r. poz. 870.
2 Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, ze zm., dalej: „Prawo ochrony środowiska”
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ochrony środowiska, a także prowadzi się okresowe badania poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku. Natomiast stosownie do art. 124 ust. 1 ustawy Prawo 

ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi aktualizowany 

corocznie rejestr, zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem 

przekroczeń dotyczących terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc 

dostępnych dla ludności.

Z poważaniem

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego

Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
Pan Mariusz Najda, Prezes Zarządu Fundacji im. Nikoli Tesli
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Klauzula informacyjna - petycje

W związku z realizacją wymogów 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.) 

(RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Sanitarny z siedzibą 

w Warszawie (03-729), przy ul. Targowej 65, z którym można kontaktować się listownie, 

za pośrednictwem ePUAP lub poprzez adres e-mail: inspektorat@gis.gov.pl.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

poprzez e-mail: iod@gis.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem 

ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu 

rozpatrzenia petycji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 

r. poz. 870).

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane, w przypadku braku właściwości Głównego 

Inspektora Sanitarnego, wyłącznie organom, które są właściwe do rozpatrzenia petycji.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia petycji, 

a następnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.). 

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo 

do uzyskania kopii tych danych oraz ich sprostowania.

8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje 

z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o petycjach. Jeżeli petycja nie spełnia tych wymogów pozostawia się ją bez 

rozpatrzenia.
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