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PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
NIEJONIZUJ¥CE

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie)

W œrodowisku naturalnym promieniowanie
elektromagnetyczne niejonizuj¹ce pochodzi zarów-
no od Ÿróde³ naturalnych, jak i zwi¹zanych bezpo-
œrednio z dzia³alnoœci¹ cz³owieka. Promieniowanie
naturalne, wszechobecne w œrodowisku i towarzy-
sz¹ce cz³owiekowi od najdawniejszych czasów, two-
rzy t³o o stosunkowo niskim poziomie, nieszkodli-
wym dla ¿ycia i zdrowia organizmów ¿ywych.

GroŸniejsze w skutkach mo¿e byæ promienio-
wanie ze Ÿróde³ sztucznych, z których do najistot-
niejszych nale¿¹ stacje i linie elektroenergetyczne
wysokiego napiêcia, stacje nadawcze radiowe i te-
lewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej oraz
wojskowe i cywilne urz¹dzenia radionawigacji i ra-
diolokacji. Szczególnie du¿o emocji budz¹ stacje
bazowe telefonii komórkowej, które w zwi¹zku
z masowym rozwojem telefonii komórkowej, sta³y
siê szybko najbardziej rozpowszechnionym rodza-
jem obiektów radiokomunikacyjnych.

 Energia promieniowania elektromagnetyczne-
go wywo³uje we wszystkich cia³ach materialnych,
a wiêc równie¿ w organizmie cz³owieka, pr¹dy elek-
tryczne, nak³adaj¹ce siê na pr¹dy naturalnie wystê-
puj¹ce w ciele cz³owieka. Choæ dyskusje na temat
szkodliwoœci promieniowania elektromagnetyczne-
go niejonizuj¹cego tocz¹ siê od dawna, ci¹gle wie-

dza o jego ewentualnych niekorzystnych skutkach
zdrowotnych jest niepe³na. Niemniej prowadzone na
przestrzeni ostatnich lat badania wp³ywu promienio-
wania elektromagnetycznego niejonizujacego na
organizmy ¿ywe dowodz¹, ¿e d³ugotrwa³e oddzia-
³ywanie pól elektromagnetycznych o zbyt du¿ych
poziomach, prowadziæ mo¿e do zak³óceñ w funk-
cjonowaniu uk³adu nerwowego, zaburzeñ neurolo-
gicznych, naczyniowo-sercowych czy trawiennych.
St¹d wynika potrzeba unormowania i okreœlenia
w drodze przepisów prawa dopuszczalnych pozio-
mów tego promieniowania.

W Unii Europejskiej zagadnienie promieniowa-
nia elektromagnetycznego poruszone zosta³o w przy-
jêtej w dniu 12.07.1999 r. rekomendacji Rady Euro-
pejskiej w sprawie ograniczania ekspozycji pól elek-
tromagnetycznych o czêstotliwoœciach od 0 Hz do 300
GHz na ludnoœæ. Rekomendacja zosta³a skonstruowa-
na g³ównie w oparciu o zalecenia Miêdzynarodowej
Komisji Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizu-
j¹cym. Stanowi ona jedyny oficjalny akt Unii Europej-
skiej odnosz¹cy siê do kwestii oddzia³ywañ pól elek-
tromagnetycznych. Dotychczas nie zosta³a przyjêta
¿adna dyrektywa Unii dotycz¹ca tych zagadnieñ.

W Polsce uregulowania formalnoprawne w za-
kresie ochrony przed promieniowaniem elektroma-
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gnetycznym niejonizuj¹cym zawarte zosta³y w usta-
wie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œro-
dowiska, która wesz³a w ¿ycie 1 paŸdziernika 2001 r.
Zgodnie z delegacj¹ zawart¹ w art. 122 tej ustawy,
wydane zosta³o rozporz¹dzenie Ministra Œrodowi-
ska z dnia 30 paŸdziernika 2003 r. w sprawie do-
puszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w œrodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzy-
mania tych warunków, które okreœla:
1. dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

w œrodowisku, zró¿nicowane dla:
- terenów przeznaczonych pod zabudowê miesz-

kaniow¹,
- miejsc dostêpnych dla ludnoœci;
2. zakresy czêstotliwoœci pól elektromagnetycznych,

dla których okreœla siê parametry fizyczne cha-
rakteryzuj¹ce oddzia³ywanie pól elektromagne-
tycznych na œrodowisko;

3. metody sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych;

4. metody wyznaczania dotrzymania dopuszczal-
nych poziomów pól elektromagnetycznych.

Art. 234 ww. ustawy nak³ada na u¿ytkowników
linii i stacji elektroenergetycznych o napiêciu zna-
mionowym 110 kV lub wy¿szym oraz instalacji ra-
diokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radio-
lokacyjnych, których równowa¿na moc promienio-
wana  izotropowo jest równa 15 W lub wy¿sza, emi-
tuj¹cych pola elektromagnetyczne o czêstotliwo-
œciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, obowi¹zek
uzyskania pozwolenia na emitowanie pól elektro-
magnetycznych. Obowi¹zek ten w chwili obecnej
dotyczy obiektów oddawanych do u¿ytkowania po
1 paŸdziernika 2001 r., natomiast dla obiektów ist-
niej¹cych przed dniem 1 paŸdziernika 2001 r. pro-
wadz¹cy instalacje musz¹ uzyskaæ pozwolenie na
emisje pól do dnia 31 grudnia 2005 r.

Obiekty, których dotyczy obowi¹zek uzyskania
pozwolenia na emisje pól elektromagnetycznych, s¹
wymienione w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z 24 wrzeœnia 2002 r. w sprawie okreœlenia rodza-
jów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹-
zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko.

W zwi¹zku z tym, na etapie lokalizacji oraz
budowy tego rodzaju obiektów inwestor jest, lub
mo¿e byæ zobowi¹zany przez odpowiedni organ
ochrony œrodowiska do sporz¹dzenia raportu o od-
dzia³ywaniu na œrodowisko.

Jednoczeœnie art. 76. Prawa ochrony œrodowi-
ska nak³ada na inwestora obowi¹zek poinformowa-

nia, na 30 dni przed terminem oddania do u¿ytku
nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiek-
tu budowlanego, zespo³u obiektów lub instalacji re-
alizowanych jako przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹-
co oddzia³ywaæ na œrodowisko, wojewódzkiego in-
spektora ochrony œrodowiska o planowanym termi-
nie oddania do u¿ytku obiektu bêd¹cego Ÿród³em
promieniowania elektromagnetycznego.

W przypadku stwierdzenia, ¿e obiekt nie spe³-
nia wymagañ ochrony œrodowiska, wojewódzki in-
spektor ochrony œrodowiska ma, na podstawie art.
365 ustawy Prawo ochrony œrodowiska, obowi¹zek
wstrzymania oddania do u¿ytku lub u¿ytkowania
instalacji eksploatowanej bez wymaganych prawem
pozwoleñ, w tym przypadku pozwolenia na emito-
wanie pól elektromagnetycznych. Z kolei art. 364
ustawy Prawo ochrony œrodowiska obliguje woje-
wódzkiego inspektora ochrony œrodowiska do wy-
dania decyzji wstrzymuj¹cej dzia³alnoœæ powoduj¹c¹
pogorszenie stanu œrodowiska w znacznych rozmia-
rach lub zagra¿aj¹c¹ ¿yciu lub zdrowiu ludzi.

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e aktualnie przygotowywa-
na jest kolejna zmiana do ustawy Prawo ochrony
œrodowiska. Zgodnie z projektem tej ustawy, pozwo-
lenia na emitowanie pól elektromagnetycznych nie
bêd¹ wymagane.

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych
w œrodowisku i obserwacji zmian dokonuje siê
w ramach pañstwowego monitoringu œrodowiska.
Prawo ochrony œrodowiska zobowi¹zuje wojewódz-
kiego inspektora ochrony œrodowiska do prowadze-
nia okresowych badañ kontrolnych poziomów pól
elektromagnetycznych w œrodowisku oraz aktuali-
zowanego corocznie rejestru zawieraj¹cego informa-
cje o terenach, na których stwierdzono przekrocze-
nie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycz-
nych w œrodowisku, z wyszczególnieniem przekro-
czeñ dotycz¹cych terenów przeznaczonych pod za-
budowê mieszkaniow¹ oraz miejsc dostêpnych dla
ludnoœci. Obowi¹zek ten dotyczy wojewódzkiego in-
spektora ochrony œrodowiska od dnia 8 grudnia
2003 r., to jest od momentu wejœcia w ¿ycie ustawy
z dnia 3 paŸdziernika 2003 r. o zmianie ustawy Pra-
wo ochrony œrodowiska, st¹d te¿ w roku 2003 tego
rodzaju pomiary nie by³y jeszcze prowadzone.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska
w Rzeszowie prowadzi rejestr wydanych pozwoleñ
na emitowanie pól elektromagnetycznych. Uaktual-
niany jest równie¿ rejestr instalacji emituj¹cych do
œrodowiska promieniowanie elektromagnetyczne
niejonizuj¹ce.


