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Charakterystyka promieniowania elektromagnetycznego

G³ówne Ÿród³a promieniowania elektromagnetycznego na terenie województwa

podkarpackiego

Œrodowisko naturalne pozostaje w œcis³ej zale¿noœci z naturalnymi oddzia³ywaniami elektromagne-
tycznymi i w znacznym stopniu zosta³o przez nie ukszta³towane.

Rozwój techniki spowodowa³, ¿e œrodowisko, a wraz z nim i cz³owiek wystawieni zostali na oddzia³ywanie
pól elektromagnetycznych o ró¿nych czêstotliwoœciach, pochodz¹cych ze Ÿróde³ sztucznych. Istotnym z punktu

widzenia ochrony zdrowia ludzi oraz œrodowiska jest fakt, ¿e
corocznie liczba sztucznych Ÿróde³ promieniowania elektro-
magnetycznego wzrasta. Badanie i œledzenie zmian poziomów
promieniowania elektromagnetycznego w œrodowisku jest jednym
z zadañ Inspekcji Ochrony Œrodowiska i ma na celu zapewnienie
ochrony ludnoœci przed skutkami ponadnormatywnego
oddzia³ywania pól elektromagnetycznych.

Promieniowanie elektromagnetyczne dzieli siê na dwa ro-
dzaje: promieniowanie jonizuj¹ce, które w przypadku intensyw-
nego oddzia³ywania, mo¿e uszkodziæ strukturê biologiczn¹
komórek, oraz promieniowanie niejonizuj¹ce, nie wywo³uj¹ce
reakcji w organizmach ¿ywych, pod warunkiem, ¿e zachowane s¹
dopuszczalne poziomy promieniowania.

Promieniowanie niejonizuj¹ce mo¿e oddzia³ywaæ negatywnie
na organizm ludzki, a stopieñ oddzia³ywania zale¿ny jest od natê-
¿enia i czêstotliwoœci pól elektromagnetycznych oraz czasu
ekspozycji na dzia³anie tych pól. Ponadto promieniowanie elektro-
magnetyczne, pochodz¹ce od ró¿nych Ÿróde³, mo¿e siê na siebie
nak³adaæ i wystêpowaæ poza bezpoœrednim otoczeniem tych
Ÿróde³ osi¹gaj¹c poziom uznawany za aktywny pod wzglêdem
biologicznym.

Pól elektromagnetycznych nie mo¿na wyeliminowaæ, lecz
mo¿na ograniczaæ ich poziomy poprzez dzia³ania techniczne,
organizacyjne i prawne.

Do g³ównych sztucznych Ÿróde³ wytwarzaj¹cych pola elektromagnetyczne, znacz¹co oddzia³uj¹ce na
œrodowisko, zalicza siê:

Linie elektroenergetyczne umo¿liwiaj¹ korzystanie z energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
oraz w sferze przemys³u i transportu. W Polsce na potrzeby systemów elektroenergetycznych wykorzystywane
s¹ napiêcia przemienne o czêstotliwoœci 50 Hz. W sieciach przesy³owych stosowane s¹ linie elektroenerge-
tyczne o typowych, podstawowych napiêciach znamionowych 110 kV, 220 kV i 400 kV.

Wed³ug krajowych regulacji prawnych, wartoœci sk³adowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
pochodz¹cego od obiektów elektroenergetycznych, musz¹ byæ mniejsze od dopuszczalnej wartoœci 1 kV/m, na
obszarach zabudowy mieszkaniowej i na obszarach przewidzianych pod tak¹ zabudowê z uwagi na mo¿liwe do
wyst¹pienia negatywne skutki zdrowotne dla ludzi. Przebywanie w pobli¿u stacji transformatorowej oraz linii
wysokiego napiêcia, generuj¹cych wysokie natê¿enia pól elektromagnetycznych, mo¿e spowodowaæ w stosun-
kowo krótkim czasie powa¿ne skutki zdrowotne dla organizmu. Zagro¿enie jest tym wiêksze, im d³u¿szy jest
czas ekspozycji organizmu na oddzia³ywanie pól.

Na terenie województwa podkarpackiego uk³ad linii wysokiego napiêcia tworzy: 1 linia 750 kV, 1 linia
400/220 kV, 4 linie 400 kV, 4 linie 220 kV, 2 g³ówne linie 110 kV oraz linie 110 kV stanowi¹ce powi¹zania
pomiêdzy stacjami redukcyjnymi. Na etapie projektu s¹ 3 linie 400 kV.

Obiektami elektroenergetycznymi maj¹cymi wp³yw na œrodowisko s¹ równie¿ konwencjonalne Ÿród³a
energii, to jest elektrownie i elektrociep³ownie.
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obiekty elektroenergetyczne (linie i stacje elektroenergetyczne, elektrociep³ownie i elektrownie),
obiekty radiokomunikacyjne (stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej),
obiekty radiolokacyjne.

Linie elektroenergetyczne - Rakszawa
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W województwie podkarpackim najwiêksze obiekty elektroenergetyczne to: Elektrownia Stalowa Wola
S.A., Zespó³ Elektrowni Wodnych Solina - Myczkowce S.A., Elektrociep³ownia Nowa Sarzyna S.A., Elektro-
ciep³ownia Rzeszów S.A. oraz elektrociep³ownie przemys³owe.

Innym typem obiektów, które w znacz¹cym stopniu oddzia³ywuj¹ na œrodowisko, to du¿e radiowe
i telewizyjne centra nadawcze (z uwagi na zasiêgi oddzia³ywania) oraz stacje bazowe telefonii komórkowej (ze
wzglêdu na powszechnoœæ wystêpowania i wzrastaj¹c¹ ich liczbê).

Radiowo-telewizyjne centra nadawcze lokalizowane s¹ zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich.
Oddzia³ywanie pól elektromagnetycznych tych obiektów na œrodowisko zale¿ne jest od wielu czynników, wœród
których wymieniæ nale¿y przede wszystkim czêstotliwoœæ pracy urz¹dzeñ, charakterystykê promieniowania
anten nadawczych, wysokoœæ zawieszenia anten oraz moc promieniowania.

W otoczeniu stacji radiowych emituj¹cych fale ultrakrótkie, mog¹ wystêpowaæ pola elektromagnetyczne
o wartoœciach wy¿szych od dopuszczalnych, w odleg³oœciach do ok. 300 m od anten. Dotyczy to g³ównie stacji
nadawczych du¿ej mocy, które z uwagi na potencjalne oddzia³ywania, lokalizowane s¹ poza terenami miejskimi.
Stacje nadawcze lokalizowane w miastach, s¹ obiektami o du¿o mniejszych mocach, a zasiêgi wystêpowania
ich pól elektromagnetycznych o wartoœciach wiêkszych od dopuszczalnych s¹ proporcjonalnie mniejsze.

G³ównymi radiowo-telewizyjnymi centrami nadawczymi w województwie podkarpackim s¹:

Obiektami radiokomunikacyjnymi, które coraz powszechniej pojawiaj¹ siê w naszym otoczeniu, s¹ stacje
bazowe telefonii komórkowych.

Lokalizowanie tych obiektów coraz czêœciej napotyka sprzeciw wœród lokalnych spo³ecznoœci z uwagi na
ich przekonanie o negatywnym wp³ywie stacji bazowych na zdrowie ludzi.

Najwa¿niejszymi wskaŸnikami charakteryzuj¹cymi stopieñ zagro¿enia polem elektromagnetycznym s¹
moc urz¹dzeñ nadawczych i charakterystyka promieniowania anten, poniewa¿ to od nich zale¿y zasiêg
wystêpowania pól elektromagnetycznych o wartoœciach wy¿szych od dopuszczalnych. Wzrost liczby stacji
bazowych telefonii komórkowych pozwala na obni¿enie mocy, a zatem i poziomu oddzia³ywania urz¹dzeñ
nadawczych, eliminuj¹c mo¿liwoœæ wyst¹pienia niedopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

Instalacje stacji bazowych telefonii komórkowej musz¹ spe³niaæ bardzo surowe normy techniczne.
W Polsce przepisy dotycz¹ce ochrony przed polami elektromagnetycznymi s¹ bardziej rygorystyczne od
przepisów stosowanych w innych krajach. Wymagaj¹ one m.in. aby instalacje anten stacji bazowych znajdowa³y
siê w miejscach znacznie oddalonych od miejsc dostêpnych dla ludnoœci i ustanawiaj¹ dopuszczaln¹ wartoœæ
gêstoœci mocy pola elektromagnetycznego (wielkoœæ, która charakteryzuje oddzia³ywanie pola) jako 0,1 W/m .
W Unii Europejskiej, organizacja CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standarization),
opracowuj¹ca normy dotycz¹ce ochrony œrodowiska przed promieniowaniem, zaleca limit równy 4,5 W/m .

Trzecim typem obiektów emituj¹cych pola elektromagnetyczne s¹ obiekty radiolokacyjne, których
technologia dzia³ania oparta jest na
wykorzystaniu w³aœciwoœci mikrofal.

Zasiêg oddzia³ywania obiektów radio-
lokacyjnych jest zale¿ny od czêstotliwoœci
ich pracy, czêstotliwoœci powtarzania
impulsów, charakterystyk promieniowania
anten oraz mocy promieniowanej. Przekro-
czenia dopuszczalnych poziomów pól elek-
tromagnetycznych w otoczeniu takich obiek-
tów mog¹ wystêpowaæ w odleg³oœci do kilku-
set metrów od anten stacji radiolokacyjnych,
na wysokoœci zainstalowania anten. Ka¿dy
z obiektów radiolokacyjnych posiada usta-
nowione odpowiednio strefy ochronne.

W województwie podkarpackim
istniej¹ 2 du¿e obiekty radiolokacyjne - na
terenie Portu Lotniczego Rzeszów - Ja-
sionka oraz terenie Dowództwa Wojsk Lot-
niczych i Ochrony Powietrznej (Jednostka
Wojskowa w Sandomierzu).
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Sucha Góra RTCN Korczyna k/ Krosna,
Tatarska Góra RTCN Przemyœl,
Le¿ajsk RTCAul. Cmentarna,
Bieszczady Góra Jawor.

2
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Linie elektroenergetyczne - ¯o³ynia
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Badania i ocena poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

W 2006 roku WIOŒ w Rzeszowie badaniami obj¹³ ³¹cznie 27 obiektów emituj¹cych pola elektro-
magnetyczne, w tym 7 obiektów elektroenergetycznych (4 zespo³y linii i 3 stacje), 4 radiowo-telewizyjne stacje
nadawczo-odbiorcze oraz 16 stacji bazowych telefonii komórkowej. Badania wykonano ³¹cznie w 270 pionach
pomiarowo-kontrolnych.

Na podstawie wykonanych pomiarów, na terenach zlokalizowanych w otoczeniu 1 stacji elektro-
energetycznej i 2 zespo³ów linii elektroenergetycznych (stacja w Chmielowie, linia 110 kV w Budach G³ogow-
skich, linia 400 kV w Kroœnie) stwierdzono podwy¿szone poziomy pól elektromagnetycznych, a tak¿e
przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w kryterium terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹ (wartoœæ dopuszczalna wynosi 1 kV/m) i uznano, ¿e powinny one zostaæ wpisane do
rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów PEM.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów PEM stwierdzono
równie¿ w jednym pionie pomiarowym w rejonie stadionu sportowego
przy ulicy Kusociñskiego w Mielcu (wartoœæ sk³adowej elektrycznej
wynios³a 7,77 V/m przy dopuszczalnej wartoœci równej 7,0 V/m), gdzie
zlokalizowana jest du¿a liczba stacji bazowych telefonii komórkowych
oraz radiowo-telewizyjne urz¹dzenia nadawczo-odbiorcze.

W pozosta³ych punktach pomiarowych nie stwierdzono
przekroczeñ dopuszczalnych poziomów PEM, w wiêkszoœci przy-
padków poziomy pól elektromagnetycznych by³y bardzo niskie.

W 2006 roku przeprowadzono jeden pomiar kontrolny
(wynikaj¹cy z interwencji ludnoœci) poziomu pól elektromagnetycznych
w œrodowisku w miejscowoœci Wêgliska, gmina Rakszawa, powiat ³añ-
cucki. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu stacji bazowej
RST Telekomunikacja Polska S.A. w Wêgliskach nie wykaza³y
przekroczeñ dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w œrodowisku, okreœlonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska
z dnia 30 paŸdziernika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z dnia 14 listopada
2003 r. Nr 192, poz. 1883). Pomierzone wartoœci parametrów fizycz-
nych charakteryzuj¹cych oddzia³ywania pól elektromagnetycznych dla
zakresu czêstotliwoœci pola elektromagnetycznego od 300 MHz do

300 GHz, by³y mniejsze od wartoœci dopuszczalnych okreœlonych w Za³¹czniku nr 1, ww. rozporz¹dzenia, to jest
odpowiednio dla sk³adowej elektrycznej by³y mniejsze od 7 V/m, natomiast dla gêstoœci mocy mniejsze od
0,1 W/m .

W 2004 r. rozpoczêto w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie tworzenie bazy
Ÿróde³ promieniowania elektromagnetycznego. Dzia³ania te by³y kontynuowane w latach 2005 i 2006.

Podstawowym i jedynym oficjalnym dokumentem dotycz¹cym ochrony ludnoœci przed polami
elektromagnetycznymi w Unii Europejskiej, jest przyjêta w dniu 12 lipca 1999 roku Rekomendacja Rady
Europejskiej w sprawie ograniczenia ekspozycji pól elektromagnetycznych o czêstotliwoœciach od 0 Hz do 300
GHz na ludnoœæ.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych przyjête w zaleceniach ICNIRP uwzglêdniaj¹ odpo-
wiedni zapas bezpieczeñstwa, który wyklucza mo¿liwoœæ wystêpowania negatywnych skutków zdrowotnych.

W Polsce podstawowym Ÿród³em prawa w zakresie ochrony œrodowiska przed elektromagnetycznym
promieniowaniem niejonizuj¹cym jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony œrodowiska.

Zgodnie z art. 121 ustawy ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak
najlepszego stanu œrodowiska poprzez:

1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poni¿ej dopuszczalnych lub co najmniej na tych po-
ziomach,

2) zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych gdy nie s¹ one dotrzy-
mane.

2

Wie¿a przekaŸnikowa
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Dodatkowym instrumentem ochrony przed polami elektromagnetycznymi, jest wydane na podstawie
delegacji z art. 122 wy¿ej wymienionej ustawy, rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 30 paŸdziernika 2003
roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów, które wesz³o w ¿ycie z dniem 29 listopada 2003 r.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia rodzajów
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych
z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, znacz¹cym
elementem ochrony œrodowiska przed polami elektromagnetycznymi na etapie planowania inwestycji, jest
wymóg sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu inwestycji na œrodowisko dla:

Jednym z elementów ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym jest ocena poziomów pól
elektromagnetycznych w œrodowisku i obserwacja ich zmian, dokonywana w ramach Pañstwowego Monitoringu
Œrodowiska.

Wojewódzki inspektor ochrony œrodowiska wykonuje okresowe badania kontrolne poziomów pól
elektromagnetycznych w œrodowisku i prowadzi aktualizowany corocznie rejestr, zawieraj¹cy informacje o tere-
nach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w œrodo-
wisku, z wyszczególnieniem przekroczeñ dotycz¹cych terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹
oraz miejsc dostêpnych dla ludnoœci.

Wyniki pomiarów badañ monitoringowych poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku, zgodnie
z ustaw¹ Prawo ochrony œrodowiska s¹ dostêpne za poœrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych,
w tym na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie:
www.wios.rzeszow.pl.
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stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych, o napiêciu
znamionowym wynosz¹cym nie mniej ni¿ 220 kV, o d³ugoœci nie mniejszej ni¿ 15 km oraz
instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, emituj¹cych pola elektro-
magnetyczne, których równowa¿na moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej ni¿ 100 W,
emituj¹cych pola elektromagnetyczne o czêstotliwoœciach od 30 kHz do 300 GHz.


