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Kórnik, dnia 2 lipca 2021 roku

PAN

Odpowiadając na Państwa petycję w sprawie podjęcia działań zmierzających 

do zmniejszenia poziomu hałasu emitowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kórniku 

informuję, że przy obecnych warunkach technicznych i stanie prawnym wyłączenie syreny 

jest niemożliwe do wykonania.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku jest włączona do krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska, którego szczegółowe zadania określa art. 14 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

Jednym z warunków jakim musi sprostać jednostka włączona do krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego jest posiadanie skutecznego systemu łączności powiadamiania 

i alarmowania zgodnie z § 2 ust.l pkt 1 lit. c Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 15 września 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1317).

System alarmowania powinien zapewniać szybkość i skuteczność powiadamiania, 

gdyż od tego niejednokrotnie zależy ludzkie życie. Powiadamianie oparte na rozwiązaniach 

telefonii komórkowej nie zapewnia szybkości i skuteczności powiadamiania. Działa ona poza 

kontrolą Państwowej Straży Pożarnej w trybie asynchronicznym jest podatna na zakłócenia 

i awarie. W stanach klęski żywiołowej kiedy w szczególności wymagana jest obecność Straży 

Pożarnej często dochodzi do zerwania połączeń tełekomunikacyjnych. Dlatego jedynym 

skutecznym systemem powiadamiania i alarmowania jest system selektywnego alarmowania 

oparty o syreny. Jest on włączony do infrastruktury Państwowej Straży Pożarnej i umożliwia 

bieżącą kontrolę stanu działania. System bazujący na usłudze SMS może stanowić jedynie 

rozwiązanie dodatkowe.

Należy również zauważyć, że sygnał syreny alarmowej to nie tylko informacja dla 

strażaka, ale również wiadomość dla mieszkańców o powstałym zagrożeniu.

53?



Odnosząc się do poziomu głośności emitowanego przez syrenę Ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) oraz wydanego 

na jej podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) określająca 

wskaźniki hałasu nie ma w tym przypadku zastosowania, co wynika miedzy innymi z art. 2 

ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, wskazującego wyłączenia stosowania.
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