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1. WSTĘP

Podstawą sporządzenia niniejszego opracowania są artykuły 23 i 28 ustawy z dnia 21 lipca
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Programy Państwowego Monitoringu Środowiska na lata
2005, 2006, 2007 – 2009.
Celem opracowania jest przedstawienie oceny poziomów pól elektromagnetycznych na
obszarze województwa podkarpackiego, wykonanej na podstawie wyników pomiarów
przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2005 – 2008,
przekazanie jej organom administracji oraz udostępnienie społeczeństwu za pośrednictwem Internetu.
W rozdziałach 2, 3 i 4 przedstawiono kolejno charakterystykę oraz zagadnienia związane z
promieniowaniem elektromagnetycznym, przytoczono najważniejsze regulacje prawne dotyczące
ochrony przed polami elektromagnetycznymi oraz scharakteryzowano główne źródła promieniowania
elektromagnetycznego, w szczególności obiekty elektroenergetyczne i stacje bazowe telefonii
komórkowych.
Rozdział 5 stanowi ocenę wyników badań poziomów pól elektromagnetycznych,
przeprowadzonych na obszarze województwa w latach 2005 – 2007.
W rozdziale 6 dokonano odrębnej oceny poziomów pól elektromagnetycznych w
województwie w 2008 r. z uwagi na zmianę zasad prowadzenia badań monitoringowych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku, jaka nastąpiła w związku z wejściem w życie nowych regulacji
prawnych w tym zakresie.
Rozdział 7 podsumowuje całość przedstawionych informacji.
W opracowaniu przedstawiono i wykorzystano elementy graficzne w postaci wykresów, map
oraz fotografii pochodzących ze zbiorów WIOŚ lub innych wskazanych w opracowaniu źródeł.
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2. CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
Życie na Ziemi kształtowało się w obecności naturalnych oddziaływań elektromagnetycznych
pochodzących z przestrzeni kosmicznej, wywoływanych przez zjawiska atmosferyczne oraz ruch
obrotowy Ziemi i pozostaje w ścisłej zależności z tymi oddziaływaniami. Naturalne pola
elektromagnetyczne stanowią tzw. tło elektromagnetyczne Ziemi, w którym najważniejszą rolę
odgrywają wyładowania atmosferyczne oraz cyklicznie powtarzające się (co ok. 10 lat) gwałtowne
natężenia wiatru słonecznego.
Istnienie fal elektromagnetycznych zostało doświadczalnie potwierdzone w 1888 roku
i w szybkim czasie znalazły one szerokie zastosowanie w technice. W efekcie, w okresie XX wieku,
środowisko w którym żyjemy, zostało poddane oddziaływaniom sztucznych pól elektromagnetycznych,
pochodzących z różnego typu źródeł. Intensyfikacja występowania sztucznych pól
elektromagnetycznych jest konsekwencją rozwoju nowoczesnych dziedzin techniki, głównie
telekomunikacji, a przede wszystkim telefonii komórkowej działającej w systemie GSM (Global System
for Mobile Communications – globalny system dla komunikacji ruchomej).
Obecnie powszechnie stosowane są systemy radiowo-telewizyjne, systemy radiokomunikacji
stacjonarnej i ruchomej, radiolokacji, radionawigacji, elektroenergetyczne urządzenia przemysłowe,
medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, a także elektronarzędzia i elektryczny sprzęt
gospodarstwa domowego.
Pola elektromagnetyczne stały się nieodłącznym elementem środowiska i życia człowieka
i w związku z tym oraz z uwagi na stale wzrastającą liczbę sztucznych źródeł promieniowania
elektromagnetycznego, a w szczególności stacji bazowych telefonii komórkowych, niezbędna jest
ochrona
przed
możliwymi
do
wystąpienia,
ponadnormatywnymi
oddziaływaniami
elektromagnetycznymi.
Pod pojęciem pola elektromagnetycznego rozumie się przestrzeń, w której znajduje się
szczególny rodzaj energii; energia ze składową elektryczną i magnetyczną, które się wzajemnie
w siebie przemieniają z określoną, zależną od typu źródła częstotliwością. Częstotliwość
promieniowania elektromagnetycznego wyrażana jest w herzach [Hz], która to jednostka oznacza 1
przemianę energii elektrycznej w magnetyczną i odwrotnie w czasie jednej sekundy. Energia
elektromagnetyczna istnieje w postaci fali, która rozchodzi się w przestrzeni (polu) z prędkością
światła (300 000 km/s).
Główną, poza częstotliwością, wielkością która charakteryzuje pole elektromagnetyczne, jest
jego natężenie, czyli ilość energii w określonym punkcie. Energia elektromagnetyczna emitowana jest
ze źródła (np. anteny) i rozprzestrzenia się wokół niego z prędkością światła. Moc źródła
promieniowania wyrażana jest w watach [W], które oznaczają ilość energii emitowanej przez to źródło.
Natężenie energii elektromagnetycznej szybko maleje wraz z odległością od źródła i obniża się w
stosunku kwadratowym do odległości. Natężenie promieniowania w określonym punkcie pola
elektromagnetycznego wyrażana jest w ilości energii [W] padającej na jakąś powierzchnię (m2 lub
cm2) i nazywana jest gęstością strumienia energii, który mierzy się w [W/m2] lub [W/cm2]. Natężenie
pól elektromagnetycznych można również ocenić poprzez pomiar wielkości składowej elektrycznej
pola elektromagnetycznego (wyrażona w Voltach/metr [V/m]).
Wyróżnić można dwa rodzaje promieniowania elektromagnetycznego; promieniowanie jonizujące
oraz niejonizujące.
Promieniowanie
jonizujące
(promieniowanie
gamma,
Roentgena,
nadfiolet)
16
to promieniowanie o bardzo wysokich częstotliwościach, należących do zakresu od 10 [Hz] do 1022
[Hz].
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Promieniowanie to charakteryzuje się tym, że jego fotony mają energię większą od energii
fotonów światła widzialnego i w związku z tym destrukcyjnie oddziałuje ono z żywą materią.
Promieniowanie niejonizujące nie wywołuje reakcji w organizmach żywych, pod warunkiem, że
zachowane są dopuszczalne poziomy promieniowania, poniżej których nie dochodzi do efektu
termicznego w tkankach. Może ono oddziaływać negatywnie na organizm ludzki, a stopień
oddziaływania zależny jest od natężenia i częstotliwości pól elektromagnetycznych oraz czasu
ekspozycji na działanie tych pól.
Promieniowanie niejonizujące (zakres częstotliwości 1 [Hz] do 1016 [Hz]) towarzyszy działaniu
wszelkich urządzeń zasilanych energią elektryczną. Duże znaczenie z punktu widzenia jego
oddziaływania na środowisko ma fakt, że promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące od
różnych źródeł, może ze sobą współoddziaływać i występować poza bezpośrednim otoczeniem tych
źródeł, osiągając poziom uznawany za aktywny pod względem biologicznym.
Całkowite wyeliminowanie oddziaływania pól elektromagnetycznych nie jest możliwe, jednak
poprzez działania techniczne, organizacyjne i prawne, dąży się do ograniczania poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku.
Poniższy schemat przedstawia zakresy częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego
oraz typy urządzeń, których działanie jest związane z poszczególnymi zakresami częstotliwości.
Ryc. 1. Zakresy częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego
elektromagnetycznych w technice
(źródło: opracowano na podst. materiałów www.pl.wikipedia.org. )
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3. OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI

Podstawowym dokumentem dotyczącym ochrony ludności przed polami elektromagnetycznymi
w Unii Europejskiej, jest przyjęta w dniu 12 lipca 1999 roku Rekomendacja Rady Europejskiej
w sprawie ograniczenia ekspozycji pól elektromagnetycznych o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz
na ludność.
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych przyjęte w zaleceniach Międzynarodowego
Komitetu Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) uwzględniają odpowiedni zapas
bezpieczeństwa, który wyklucza możliwość występowania negatywnych skutków zdrowotnych.
W Polsce podstawowym źródłem prawa w zakresie ochrony środowiska przed
elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 121 ustawy, ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu
jak najlepszego stanu środowiska poprzez:
1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na
tych poziomach,
2) zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych gdy nie są
one dotrzymane.
Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacja zmian dokonywana jest
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, na podstawie art. 123 ustawy Prawo ochrony
środowiska, zgodnie z którym Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zobowiązany jest do
prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Ma on również
obowiązek prowadzenia aktualizowanego corocznie rejestru, zawierającego informacje o terenach, na
których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku.
Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych prowadzone są na podstawie
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu
prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Rozporządzenie określa zakres i sposób prowadzenia badań poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku, w tym:
• sposób wyboru punktów pomiarowych,
• wymaganą częstotliwość prowadzenia pomiarów,
• sposoby prezentacji wyników pomiarów.
Zakres prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, obejmuje
zgodnie z rozporządzeniem, pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz.
Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych na terenie województwa wykonywane powinny być
łącznie w 135 punktach pomiarowych w trzyletnim cyklu pomiarowym. W każdym z punktów
pomiarowych pomiary powtarzane są co 3 lata.
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Punkty pomiarowe zlokalizowane muszą być w miejscach dostępnych dla ludności na trzech
rodzajach obszarów województwa, tj. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie
mieszkańców przekraczającej 50 tys. oraz w pozostałych miastach i na terenach wiejskich.
Dla trzyletniego cyklu pomiarów, na każdym z rodzajów obszarów wyznaczonych powinno być po
15 punktów pomiarowych, w których badania wykonywane będą raz w roku.
Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza obowiązek umieszczania wyników pomiarów
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz terenów, na których stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnych poziomów tych pól w elektronicznych bazach danych, dostępnych za
pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych.
Dodatkowym instrumentem ochrony przed polami elektromagnetycznymi, jest wydane na
podstawie delegacji z art. 122 wyżej wymienionej ustawy, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

W rozporządzeniu określone zostały:
1) dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, zróżnicowane dla
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla
ludności,
2) zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry
fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko,
3) metody sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych,
4) metody wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
W poniższych tabelach przedstawiono dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
dla określonych częstotliwości oraz rodzajów terenów.

Tabela 1. Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne
charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane
przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową
(źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów)
Parametr fizyczny

1

12

1
50 Hz (częstotliwość sieci
elektroenergetycznej)

Składowa
elektryczna

Składowa
magnetyczna

Gęstość mocy
pola

2

3

4

1 kV/m

60 A/m

-
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Tabela 2. Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne
charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc dostępnych dla
ludności oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne
wartości parametrów fizycznych, dla miejsc dostępnych dla ludności
(źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów)
Parametr fizyczny

Składowa
elektryczna

1
1
2
3
4
5
6
7

0 Hz
od 0 Hz do 0,5 Hz
od 0,5 Hz do 50 Hz
od 0,05 kHz do 1 kHz
od 0,001 MHz do 3 MHz
od 3 MHz do 300 MHz
od 300 MHz do 300 GHz

Składowa
magnetyczna

Gęstość mocy
pola

2

3

4

10 kV/m
10 kV/m
20 V/m
7 V/m
7 V/m

2.500 A/m
2.500 A/m
60 A/m
3/f A/m
3 A/m
-

0,1 W/m2

W ostatnim czasie w Unii Europejskiej obserwuje się potrzebę unifikacji wielu przepisów
obowiązujących w poszczególnych krajach członkowskich, w tym również z dziedziny ochrony
środowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Porównując najwyższe dopuszczalne
w środowisku natężenia pola elektrycznego wg przepisów różnych krajów (tabela 3) zauważyć można
podobieństwa w odniesieniu do wartości granicznych obowiązujących w poszczególnych państwach.
W kilku krajach europejskich, tworząc aktualne przepisy, wzorowano się na zaleceniach
proponowanych przez wyspecjalizowane w działaniach na rzecz ochrony przed promieniowaniem,
instytucje międzynarodowe takie jak: Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony przed Promieniowaniem
(IRPA), Międzynarodowy Komitet Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) oraz
Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC).
Tabela 3. Najwyższe dopuszczalne w środowisku natężenie pola elektrycznego dla częstotliwości sieci wg
przepisów różnych krajów oraz wg zaleceń organizacji międzynarodowych
(źródło: opracowanie „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka”)

Lp.

Państwo lub
organizacja
międzynarodowa

Wartość dopuszczalna
natężenia pola
elektrycznego [kV/m]

Uwagi

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wielka Brytania
Australia
Austria
Belgia
Niemcy
Włochy

7.

Polska

8.

CENELEC

9.

IRPA

12,3

przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych

5,0

w miejscach lokalizacji budynków

10,0

na pozostałym obszarze

5,0

przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych

10,0

przebywanie w polu krótkotrwałe

5,0

przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych

10,0

przebywanie w polu krótkotrwałe

5,0

przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych

10,0

przebywanie w polu do 2 godzin dziennie

5,0

przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych

10,0

przebywanie w polu krótkotrwałe

1,0

na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

10,0

w pozostałych miejscach dostępnych dla ludzi

10,0

przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych

5,0

przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych

10,0

przebywanie w polu do kilku godzin dziennie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

13

OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 2005 - 2008

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, do maja 2005 roku emisja energii w postaci pól
elektromagnetycznych do środowiska wymagała uzyskania pozwolenia właściwego organu ochrony
środowiska. W wyniku zmian wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o
zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, odstąpiono od obowiązku
uzyskania tego pozwolenia. Wprowadzona została jednocześnie delegacja dla Ministra Środowiska do
określenia w drodze rozporządzenia, rodzajów instalacji wymagających zgłoszenia organowi ochrony
środowiska. Obecnie w fazie projektu jest rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań
dotyczących zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. Rozporządzenie wejdzie
w życie 1 stycznia 2010 r.
W rozporządzeniu określono zakres danych, które powinny być uwzględnione
w zgłoszeniu oraz wzór formularza zgłoszenia dla wybranych rodzajów instalacji emitujących pola
elektromagnetyczne do środowiska. Działając na podstawie art. 152 ust. 9 ustawy – Prawo ochrony
środowiska, określono zakres danych, które powinny być uwzględnione w zgłoszeniu oraz wzór
formularza zgłoszenia dla wybranych rodzajów instalacji emitujących pola elektromagnetyczne do
środowiska. Przy określaniu tych danych uwzględniono zarówno rodzaj instalacji, jak i ich znaczenie
dla określenia ewentualnego negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko.
Zakresy danych, które powinny być ujęte w zgłoszeniu określono dla:
•

linii i stacji elektroenergetycznych,

•

instalacji radiokomunikacyjnych, w tym radiofonicznych i telewizyjnych, radiolokacyjnych,
radionawigacyjnych oraz radiokomunikacji ruchomej oraz amatorskich.

Zakresy danych określono tak, aby zawierały m.in. dane niezbędne do uwzględnienia podczas
wykonywania pomiarów kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a
ustawy Prawo ochrony środowiska. Ujęcie tych danych w zgłoszeniu ma stworzyć lepsze warunki
kontroli instalacji, które są prowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska oraz Państwową
Inspekcję Sanitarną.

4. GŁÓWNE ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NA OBSZARZE
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Do głównych, znacząco oddziałujących na środowisko, sztucznych źródeł wytwarzających pola
elektromagnetyczne, zalicza się:
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•

obiekty elektroenergetyczne (linie i stacje elektroenergetyczne, elektrociepłownie
i elektrownie),

•

obiekty radiokomunikacyjne (stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe
telefonii komórkowej),

•

obiekty radiolokacyjne.
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4.1. Obiekty elektroenergetyczne
Linie elektroenergetyczne umożliwiają korzystanie z energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych oraz w sferze przemysłu i transportu. W Polsce na potrzeby systemów
elektroenergetycznych wykorzystywane są napięcia przemienne o częstotliwości 50 Hz. W sieciach
przesyłowych stosowane są linie elektroenergetyczne o typowych, podstawowych napięciach
znamionowych 110 kV, 220 kV i 400 kV.
Według
krajowych
regulacji
prawnych,
wartości
składowej
elektrycznej
pola
elektromagnetycznego pochodzącego od obiektów elektroenergetycznych, muszą być mniejsze od
dopuszczalnej wartości 1 kV/m, na obszarach zabudowy mieszkaniowej i na obszarach
przewidzianych pod taką zabudowę z uwagi na możliwe do wystąpienia negatywne skutki zdrowotne
dla ludzi. Przebywanie w pobliżu stacji transformatorowej oraz linii wysokiego napięcia, generujących
wysokie natężenia pól elektromagnetycznych, może spowodować w stosunkowo krótkim czasie
poważne skutki zdrowotne dla organizmu. Zagrożenie jest tym większe, im dłuższy jest czas
ekspozycji organizmu na oddziaływanie pól.
Dla linii elektroenergetycznych charakterystyczne jest to, że natężenia składowej elektrycznej
pola elektromagnetycznego szybko maleją wraz z odległością od linii i osiągają wartość 1 kV/m
w odległości od 10 do 30 m (mierząc od rzutu skrajnego przewodu na powierzchnię terenu).
W celu ochrony ludności przed potencjalnym ponadnormatywnym oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych, po zakończeniu budowy linii i stacji elektroenergetycznych wykonuje się
kontrolne pomiary pól elektromagnetycznych. Jeżeli dopuszczalne poziomy nie są dotrzymane
wówczas dla obiektów takich wyznacza się obszar ograniczonego użytkowania. Sposób
gospodarowania terenem na tym obszarze podlega licznym ograniczeniom, m.in. co do lokalizowania
obiektów kubaturowych.
Tabela 4. Wartości pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz spotykane w środowisku
(źródło: opracowanie „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka”)

Lp.

Wyszczególnienie

1.

pod liniami najwyższych napięć (220 – 400 kV)

2.

w odległości 50 - 150 m od linii 400 kV

3.

pod liniami wysokiego napięcia (110 kV)

4.

pod liniami średniego napięcia (10 – 30 kV)

5

na zewnątrz stacji wysokiego napięcia

Natężenia PEM [kV/m]
1 - 10
< 0,5
0,5 – 4
< 0,3
0,1 – 0,3

Na terenie województwa podkarpackiego układ linii wysokiego napięcia tworzą:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linia 750 kV relacji Widełka – Ukraina – obecnie nie pracuje (zaplanowana jest modernizacja),
linia 400/220 kV relacji Połaniec – Tarnów,
linia 400 kV relacji Połaniec – Widełka,
linia 400 kV relacji Widełka – Tarnów,
linia 400 kV relacji Widełka – Iskrzynia k. Krosna,
linia 400 kV relacji Iskrzynia k. Krosna – Słowacja,
linia 220 kV relacji Połaniec – Chmielów,
linia 220 kV relacji Połaniec – Boguchwała,
linia 220 kV relacji Chmielów – Stalowa Wola,
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• linia 220 kV relacji Stalowa Wola – Abramowice
• linia 110 kV relacji Stalowa Wola – Boguchwała,
• linia 110 kV relacji Elektrownia Solina – główne punkty zasilania (GPZ) Ustrzyki, Bircza –
Sanok,
• linie 110 kV stanowiące powiązania pomiędzy stacjami redukcyjnymi (głównymi punktami
zasilania).
Na etapie prac projektowych są następujące linie:
•

linia 400 kV relacji Tarnów- Iskrzynia – projektowana linia napowietrzna, jednotorowa,
o długości na terenie województwa podkarpackiego ok. 63 km,

•

linia 400 kV relacji Widełka – Wiązownica k. Jarosławia – linia projektowana
w dwóch wariantach na terenie gmin Kolbuszowa, Sokołów Młp., Żołynia,

•

linia 400 kV relacji Wiązownica – Zamość – linia proponowana w dwóch wariantach
przebiegu, wariant zachodni poprowadzony terenami gmin: Wiązownica, Sieniawa,
Adamówka, Kuryłówka, granica województwa, natomiast wariant wschodni, poprowadzony
terenami gmin: Wiązownica, Oleszyce. Lubaczów, Cieszanów, Narol, granica państwa.

Ryc. 2. Linia elektroenergetyczna w rejonie miejscowości Żołynia, gmina Żołynia
(źródło: archiwum WIOŚ)
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W „Planie Zagospodarowanie Przestrzennego Województwa Podkarpackiego” dopuszcza się
przebudowy i modernizacje istniejących linii energetycznych na potrzeby zasilania stacji redukcyjnych.
Część istniejących linii 110 kV wymaga modernizacji. Są to głównie linie stanowiące powiązania
między głównymi punktami zasilania w południowo-wschodnich obszarach województwa, między
stacjami: Iskrzynia, Besko, Sanok, Sanok-Stawowa, Sanok-Zasław, Ustrzyki, Solina, Bircza.
Linie energetyczne zbiegają się w stacjach redukcyjnych. Stacje redukcyjne obejmują tereny, na
których zlokalizowane są węzły energetyczne lub główne punkty zasilania.
W węzłach energetycznych następuje obniżenie napięcia 750, 400 i 220 kV do wartości 110 kV.
W głównych punktach zasilania napięcie 110 kV jest redukowane do poziomu napięć średnich
30, 15 lub 6 kV, na których pracują rozdzielcze sieci terenowe. Na terenie stacji,
w granicach jej ogrodzenia, natężenie pola elekromagnetycznego nie powinno przekraczać poziomów
określonych przepisami branżowymi. W przypadku nie dotrzymania tych warunków, stosowane są
środki techniczne ograniczające je do poziomów dopuszczalnych (ekrany, dodatkowe uziemienia,
ograniczenie czasu przebywania ludzi).
W województwie podkarpackim zlokalizowane są:
•

węzeł energetyczny 750/400/110 kV – m. Widełka k. Rzeszowa,

•

węzeł energetyczny 400/110 kV – m. Iskrzynia k. Krosna,

•

węzeł energetyczny 220/110 kV – m. Chmielów k. Tarnobrzega,

•

węzeł energetyczny 220/110 kV – m. Boguchwała k. Rzeszowa,

•

projektowany węzeł energetyczny 400/110 kV – Jarosław,

•

główne punkty zasilania – w województwie zlokalizowanych jest 78 stacji redukcyjnych,
wysokiego na średnie napięcie. Zakłada się budowę 30 nowych stacji redukcyjnych.

Obiektami elektroenergetycznymi oddziałującymi znacząco na środowisko są również
konwencjonalne źródła energii, takie jak elektrownie i elektrociepłownie.
W województwie podkarpackim największe obiekty elektroenergetyczne to: Elektrownia Stalowa
Wola, Zespół Elektrowni Wodnych Solina - Myczkowce, Elektrociepłownia Sarzyna, Elektrociepłownia
Rzeszów - Załęże, Elektrociepłownia Sanok - Trepcza, Elektrociepłownia Przemyśl oraz
elektrociepłownie przemysłowe.
Na poniższej mapie przedstawiono lokalizację głównych elektroenergetycznych źródeł
promieniowania elektromagnetycznego w województwie podkarpackim.
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Mapa 1. Istniejące i projektowane obiekty elektroenergetyczne w województwie podkarpackim
(źródło: www.pbpp.pl)
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4.2. Obiekty radiokomunikacyjne

Obiektami, które również w znaczącym stopniu oddziałują na środowisko, są duże radiowe i
telewizyjne centra nadawcze (z uwagi na zasięgi oddziaływania) oraz stacje bazowe telefonii
komórkowej (ze względu na powszechność ich występowania i dynamicznie wzrastającą liczbę).

4.2.1. Radiowo – telewizyjne centra nadawcze
Radiowo-telewizyjne
centra
nadawcze
są
źródłami
pól
elektromagnetycznych
o częstotliwościach od kilkuset kHz do wartości ok. 1 GHz i lokalizowane są zarówno na obszarach
miejskich jak i wiejskich. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych tych obiektów na środowisko
zależne jest od wielu czynników, a przede wszystkim częstotliwości pracy urządzeń, charakterystyk
promieniowania anten nadawczych, wysokości zawieszenia anten oraz mocy promieniowania.
Obecnie emisja programów radiowych i telewizyjnych odbywa się w Polsce głównie poprzez sieci
nadające na falach ultrakrótkich.
Stacje radiowe emitujące fale ultrakrótkie oraz stacje telewizyjne są źródłami pól
elektromagnetycznych o częstotliwościach od ok. 90 MHz do ok. 900 MHz. W otoczeniu tych
obiektów, w odległościach do ok. 300 m od anten, mogą występować pola elektromagnetyczne
o wartościach wyższych od dopuszczalnych. Dotyczy to głównie stacji nadawczych dużej mocy, które
z tego względu lokalizowane są poza terenami miejskimi. Stacje nadawcze lokalizowane w miastach,
są obiektami o dużo mniejszych mocach i zasięgi występowania ich pól elektromagnetycznych
o wartościach większych od dopuszczalnych są proporcjonalnie mniejsze.
Głównymi radiowo-telewizyjnymi centrami nadawczymi w województwie podkarpackim są:
•

Sucha Góra RTCN Korczyna k/ Krosna,

•

Tatarska Góra RTCN Przemyśl,

•

Leżajsk RTCA ul. Cmentarna,

•

Bieszczady Góra Jawor.
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Ryc. 3. Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze "Leżajsk - Giedlarowa" w Leżajsku
(źródło: archiwum WIOŚ)

4.2.2. Stacje bazowe telefonii komórkowych
Obiektami radiokomunikacyjnymi, które powszechnie i licznie pojawiają się w naszym otoczeniu,
są stacje bazowe telefonii komórkowych (BTS z ang. Base Transceiver Station).
W Polsce sieć stacji bazowych tworzą głównie obiekty należące do 4 operatorów, firm: Polska
Telefonia Cyfrowa (sieć „ERA”), Polkomtel S.A. (sieć „PLUS”), Polska Telefonia Komórkowa Centertel
Sp. z o.o. (sieć „ORANGE”), oraz P4 Sp. z o.o. (sieć „PLAY”).
Stacje przekaźnikowe w systemach łączności bezprzewodowej GSM (Global System for Mobile
Communications) są urządzeniami wyposażonymi m.in. w antenę fal elektromagnetycznych, która
łączy telefon komórkowy (terminal ruchomy), z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej. Na
dalszych odcinkach tej sieci (to jest do centrali BSC - Base Station Controller i dalszych elementów)
sygnał transmitowany jest za pośrednictwem światłowodu lub radiolinii.
Anteny instalowane są najczęściej w najwyższych punktach danego obiektu – tj. stalowego
masztu, betonowego lub metalowego słupa czy komina. Mogą być także umieszczane na dachach i
elewacjach budynków, wieżach kościołów, a także wewnątrz lub na zewnątrz budynków.
Zadaniem stacji bazowych w systemie GSM jest zapewnienie komunikacji między terminalami
ruchomymi (telefony abonentów) a systemem.
W telefonii komórkowej systemów pracujących w Polsce oraz w większości krajów świata
wykorzystywane są następujące pasma częstotliwości:
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•

GSM 900 – 935 – 960 MHz,

•

GSM 1800 – 1805 – 1880 MHz,

•

UMTS – 1900 – 2200 MHz.

Jest to pasmo radiowe z zakresu niejonizującego, zwane także pasmem mikrofalowym. Moce
nominalne stosowanych nadajników stacji bazowych wynoszą odpowiednio:
•

dla pasma 900 MHz – do 50 W,

•

dla pasma 1800 MHz – 35 W,

•

dla UMTS – 40 W.

W Polsce działa obecnie około 23 000 stacji bazowych, natomiast w województwie podkarpackim
funkcjonuje około 660 obiektów (14 miejsce w kraju pod względem liczby stacji). Z nielicznymi
wyjątkami, stacje te wyposażone są w anteny emitujące promieniowanie mikrofalowe o mocy
20 – 50 W. Anteny o większej mocy instalowane są jedynie w przypadku wolnostojących stacji na
obszarach słabo zaludnionych. Z lokalizacją stacji bazowych telefonii komórkowych na obszarze
Polski można się zapoznać na stronie internetowej http://mapa.btsearch.pl .
Tabela 5. Liczba stacji bazowych telefonii komórkowych w Polsce w podziale na województwa – stan na
dzień 27 sierpnia 2009 r.

(źródło: http://btsearch.pl/ )

Województwo

Ogólnie

Liczba stacji bazowych
Operator sieci
Era
Orange
Plus

Play

Dolnoslaskie

2045

558

556

653

278

Kujawsko-pomorskie

756

217

165

337

37

Lubelskie

869

190

270

357

52

Lubuskie

756

230

211

236

79

Lodzkie

1005

294

305

324

82

Malopolskie

2336

717

669

554

396

Mazowieckie

4408

1836

1058

1045

469

Opolskie

440

117

113

164

46

Podkarpackie

660

177

166

270

47

Podlaskie

751

236

197

278

40

Pomorskie

1283

468

273

461

81

Slaskie

2468

556

748

819

345

Swietokrzyskie

419

98

157

152

12

Warminsko-mazurskie

706

184

233

259

30

Wielkopolskie

2862

979

803

790

290

Zachodniopomorskie

1253

374

332

475

72

RAZEM

23017

7231

6256

7174

2356
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4.2.2.1. Stacje bazowe telefonii komórkowych i ich wpływ na zdrowie ludzi
Lokalizowanie stacji bazowych telefonii komórkowych coraz częściej napotyka na opór wśród
lokalnych społeczności z uwagi na ich przekonanie o negatywnym wpływie stacji bazowych na
zdrowie ludzi i rzekomym wywoływaniu przez nie nowotworów mózgu.
W ocenie specjalistów, oddziaływanie stacji nie stanowi zagrożenia dla środowiska i stanu zdrowia
ludności. Intensywność pól mikrofalowych wokół stacji bazowych jest bardzo niewielka i nie
przekracza w żadnym przypadku wartości 0,02 W/m2, co potwierdzają liczne badania prowadzone w
Polsce, jak również badania monitoringowe i kontrolne, prowadzone na obszarze województwa
podkarpackiego przez WIOŚ w Rzeszowie.
Dotychczas wykonane badania lekarskie i obserwacje epidemiologiczne ludności mieszkającej
w rejonie stacji bazowych telefonii komórkowych, nie potwierdziły występowania żadnych skutków dla
stanu zdrowia, ani zmian w środowisku. Stwierdzenia takie odnaleźć można m.in. w opracowaniu
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przedstawione w informacji Nr 304 w roku 2006.
Według opinii specjalistów, w przeciwieństwie do stacji bazowych, telefon komórkowy nie jest
urządzeniem całkowicie obojętnym dla zdrowia użytkownika, jednak ryzyko związane z użytkowaniem
tego urządzenia jest na ogół niedoceniane i pomijane przez abonentów sieci, wobec dużej jego
użyteczności i przydatności.
Pojawia się coraz więcej dowodów na to, że częste i intensywne użytkowanie telefonu
komórkowego (co najmniej przez 30 – 60 minut dziennie) prowadzi u około 20 – 30 % osób do
występowania tzw. zespołu nieswoistych objawów chorobowych o różnym nasileniu (uczucie ciepła w
okolicy ucha, bóle i zawroty głowy, pieczenia skóry, uczucie zmęczenia, uczucie dyskomfortu, stres,
zaburzenia snu). Potwierdzają to obserwacje poczynione przez specjalistów (Oftendal i wsp.) w 2000
roku. Na podstawie wyników badań, autorzy zasugerowali, że prawdopodobnie występuje związek
pomiędzy częstotliwością i czasem trwania rozmów a występującymi symptomami chorobowymi.
W ostatnich latach opublikowano około 30 prac dotyczących oddziaływania telefonów
komórkowych na stan zdrowia ich użytkowników. Wszystkie badania prowadzone w tym zakresie
miały charakter kliniczno – kontrolnych i obejmowały głównie przypadki guzów mózgu i nerwiaków
układu słuchowego. Szczególne zainteresowanie budzą obecnie wyniki badania wykonane w ramach
programu INTERPHONE koordynowanego przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem
(IARC). Dotychczas ukazały się częściowe wyniki tych badań (badania autorstwa Lonn i wsp. 2005,
Christensen i wsp. 2005, Hepworth i wsp. 2006, Schulz i wsp. 2006), według których część
specjalistów uważa, że używanie telefonu komórkowego przez mniej niż 10 lat, nie powoduje wzrostu
ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe, natomiast niektórzy autorzy tych badań twierdzą, że
używanie telefonów przez czas dłuższy niż 10 lat, może powodować wzrost ryzyka względnego
występowania chorób nowotworowych (badania autorstwa Schulz i wsp. 2006). Spośród nowotworów
występujących w głowie szczególne zainteresowanie budzi nerwiak nerwu słuchowego. Od kilku lat
pojawiają się sygnały o zwiększeniu ryzyka zachorowania na ta chorobę u osób korzystających
z telefonów komórkowych przez co najmniej 10 lat (badania Lonn i wsp. 2004, Christensen i wsp.
2004).
Przeprowadzona analiza wyników badań sześciu (z trzynastu) grup badawczych INTERPHONE,
nie potwierdziła jednak wyników badań szwedzkich i duńskich za wyjątkiem stwierdzenia możliwości
zwiększenia ryzyka wystąpienia nerwiaka po tej stronie głowy, przy której jest najczęściej trzymany
telefon (badania Schoemaker i wsp. 2005). Hipotez o kancerogennym działaniu pól
elektromagnetycznych emitowanych przez telefony komórkowe nie potwierdzają jednak badania
przeprowadzone na zwierzętach (badania Adey i wsp. 1999, Anderson i wsp. 2004, La Regina i wsp.
2003, Tillman i wsp. 2007, Utteridge i wsp. 2002). Nie zaobserwowano wzrostu ryzyka zachorowania
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badanych myszy i szczurów na różne nowotwory po 1 – 2 letniej ekspozycji (1 – 5 godz./dobę) na pola
emitowane przez telefony.
Z uwagi na budowane w coraz większych ilościach stacje bazowe telefonii komórkowych,
największe zainteresowanie społeczeństwa budzą epidemiologiczne badania wpływu pól
elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej, emitowanych przez anteny stacji na stan zdrowia
mieszkańców, a zwłaszcza badania ryzyka zachorowania na nowotwory. Wyników badań
prowadzonych w tym kierunku jest niewiele. Autorzy badań prowadzonych w ramach programu
INTERPHONE (badania Schulz i wsp. 2006) nie potwierdzają jednak zwiększonego ryzyka
zachorowania na choroby nowotworowe u ludzi, w sypialniach których zainstalowane były stacje
bazowe telefonów bezprzewodowych. Również co do wyników badań prowadzonych w kierunku
wpływu pól elektromagnetycznych stacji bazowych na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego
nie ma całkowitej zgodności wśród autorów. Badania przeprowadzone przez specjalistów (Santini i
wsp. 2002, 2003, Nawarro i wsp. 2003, Oberfeld i wsp. 2004, Hunter i wsp. 2002, 2006) potwierdzają
istotny statystycznie związek pomiędzy dozą a: tendencjami do depresji, zmęczeniem, utratą apetytu,
trudnościami w koncentracji, zaburzeniami w układzie krążenia, nudnościami, odczuciem dyskomfortu,
zaburzeniami snu, zawrotami głowy, zmianami skórnymi, zaburzeniami pamięci i bólami głowy, jednak
wyniki ich prac są bardzo krytykowane z uwagi na małą reprezentatywność oraz brak uwzględnienia w
nich wpływu czynników zakłócających.
Nadmienić należy, że najważniejszymi wskaźnikami charakteryzującymi stopień zagrożenia
polem elektromagnetycznym są moc urządzeń nadawczych i charakterystyka promieniowania anten,
ponieważ to od nich zależy zasięg występowania pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych
od dopuszczalnych. Wzrost liczby stacji bazowych telefonii komórkowych pozwala na obniżenie mocy,
a zatem i poziomu oddziaływania urządzeń nadawczych eliminując możliwość wystąpienia
niedopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
Instalacje stacji bazowych telefonii komórkowej muszą spełniać bardzo surowe normy
techniczne. W Polsce przepisy dotyczące ochrony przed polami elektromagnetycznymi są bardziej
rygorystyczne od przepisów stosowanych w innych krajach. Wymagają one m.in. aby instalacje anten
stacji bazowych znajdowały się w miejscach znacznie oddalonych od miejsc dostępnych dla ludności
i ustanawiają dopuszczalną wartość gęstości mocy pola elektromagnetycznego (wielkość, która
charakteryzuje oddziaływanie pola) jako 0,1 W/m2, podczas gdy CENELEC (European Committee for
Electrotechnical Standarization) – organizacja Unii Europejskiej opracowująca normy dotyczące
ochrony środowiska przed promieniowaniem, zaleca limit równy 4,5 W/m2. Również dopuszczalne
wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego są w Polsce jednymi z najniższych w
Europie. W Polsce system ochrony ludności i środowiska przed wpływem pól elektromagnetycznych
należy ocenić bardzo wysoko. Oprócz surowych norm emisji promieniowania, funkcjonuje procedura
nadzorowanego przebiegu procesu inwestycyjnego instalacji tych urządzeń. Ważną rolę odgrywają w
tym procesie pomiary kontrolne w otoczeniu stacji, jak i późniejsze pomiary monitoringowe środowiska
elektromagnetycznego, które zapewnić mają sprawdzenie czy nie występuje ponadnormatywna
emisja promieniowania.
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Ryc. 4. Stacja bazowa telefonii komórkowej „PLUS” zlokalizowana w miejscowości Oleszyce przy ul.
Zielonej, gm. Oleszyce
(źródło: archiwum WIOŚ)

4.3. Obiekty radiolokacyjne
Trzecim typem obiektów emitujących pola elektromagnetyczne są obiekty radiolokacyjne,
których technologia działania oparta jest na wykorzystaniu właściwości mikrofal.
Zasięg oddziaływania obiektów radiolokacyjnych jest zależny od częstotliwości ich pracy,
częstotliwości powtarzania impulsów, charakterystyk promieniowania anten oraz mocy
promieniowanej. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu
takich obiektów mogą występować do odległości kilkuset metrów od anten stacji radiolokacyjnych, na
wysokości zainstalowania anten. Każdy z obiektów radiolokacyjnych posiada ustanowione
odpowiednio strefy ochronne.
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W województwie podkarpackim istnieją 2 duże obiekty radiolokacyjne – na terenie Portu
Lotniczego Rzeszów – Jasionka oraz na terenie Dowództwa Wojsk Lotniczych i Ochrony Powietrznej
(Jednostka Wojskowa w Sandomierzu).

5. BADANIA I OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W WOJEÓWDZTWIE
PODKARPACKIM W LATACH 2005 - 2007

W 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie wdrożył pomiary pól
elektromagnetycznych na obszarze województwa podkarpackiego. W latach 2005 – 2007 badania
przeprowadzone zostały łącznie w otoczeniu 33 stacji bazowych telefonii komórkowych, 8 obiektów
elektroenergetycznych (stacji i linii elektroenergetycznych) oraz 7 radiowo - telewizyjnych stacji
nadawczo – odbiorczych. Szczegółowy wykaz źródeł promieniowania elektromagnetycznego
poddanych badaniom przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Wykaz źródeł promieniowania elektromagnetycznego w województwie podkarpackim,
w otoczeniu których przeprowadzono badania poziomów pól elektromagnetycznych w latach 2005 – 2007
oraz średnie wartości składowej elektrycznej pola charakteryzujące ich oddziaływanie na środowisko
(źródło: dane WIOŚ)

Liczba
ob.

Badany obiekt

Lokalizacja obiektu

Średnia wartość
składowej
elektr. pola Ep
[V/m]

Obiekty elektroenergetyczne
1

Linie elektroenergetyczne 110 kV, Widełka - Baranówka
oraz Widełka Staromieście w Budach Głogowskich

Budy Głogowskie, Gm. Głogów
Młp.

995

2

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV

Boguchwała, ul. Boczna
Techniczna, Gm. Boguchwała

530

3

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV

Chmielów, Gm. Nowa Dęba

880

Miasto Krosno

2010

4

Linia elektroenergetyczna 400 kV, Tarnów-Krosno
Iskrzynia

5

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Stalowa Wola Miasto

Stalowa Wola, obszar miejski

410

6

Linia elektroenergetyczna 110 kV Lesko-Sanok oraz
stacja elektroenergetyczna 110/30/6 kV

Sanok, obszar miejski

290

7

Linia elektroenergetyczna 110 kV Rzeszów

Miasto Rzeszów, osiedle
Przybyszówka

740

8

Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV, Krosno
Iskrzynia

Miasto Krosno, rejon ul.
Korczyńskiej

2350

Stacje bazowe telefonii komórkowych
1

Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej PLUS GSM

Babica, Gm. Czudec

0,9

2

Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej

Miasto Jasło, ul. 3-go Maja 4

<0,8

3

Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej "Polkomtel" S.A.

Miasto Tarnobrzeg, ul.
Sienkiewicza

<0,8

4

Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej PLUS
GSM

Oleszyce, ul. Zielona, Gm.
Oleszyce

0,86

Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej GSM-ERA,
PLUS, ORANGE

Lubaczów, ul. Jasna, Gm.
Lubaczów

0,82

Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej

Krosno, ul. Sikorskiego, Miasto

0,0

5,6,7
8
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CENTERTEL
9,10
11,12,13
14

Krosno

Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej "PLUS
GSM", „ERA”
Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej "PLUS
GSM", „ERA”, „CENTERTEL”

Miasto Rzeszów, ul. Lwowska

0,87

Miasto Rzeszów, ul. Geodetów

0,0

Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej "PLUS

Miasto Przemyśl, ul.

GSM"

Przemysława
Gorzyce, ul. Odlewników, Gm.

2,02

15

Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej ERA

16

Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej PLUS

Padew Narodowa, Gm. Padew
Narodowa

0,0

17

Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej ORANGE

Miasto Jasło, ul. Baczyńskiego

0,0

Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej

Brzozów, ul. 3 Maja, Gm.

"ORANGE"

Brzozów

18
19
20
21
22
23
24,25,26
27
28
29,30,31
32
33

Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej "PLUS
GSM"
Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej
"ORANGE"

Gorzyce

0,0

Miasto Przemyśl, ul. Karmelicka

0,0

Sanok, ul. Lipińskiego, Gm.

"ORANGE"

Sanok
Iwonicz Zdr. Ul. Jana Raba, Gm.
Iwonicz Zdr.

Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej

Mielec, ul. Żeromskiego, Gm.

"ORANGE"

Mielec

Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej

Mielec, ul. Kusocińskiego, Gm.

"ORANGE", „ERA”, „PLUS”

Mielec

Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej "ERA"
Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej "PLUS

0,0

Miasto Przemyśl, ul. Zamkowa

Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej

Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej "ERA"

0,0

Miasto Rzeszów, ul.
Dąbrowskiego

0,0
0,0
0,0
3,26
0,6

Wola Dalsza, Gm. Białobrzegi

0,0

Stacja Bazowa cyfrowej telefonii komórkowej
"ORANGE", "ERA", "PLUS"

Nowosielce, Gm. Zarszyn

0,0

Stacja Bazowa RST Telekomunikacja Polska S.A

Węgliska, Gm. Rakszawa

<0,8

Jarosław, ul. J. Pawła II

0,18

GSM"

Stacja bazowa Polskiej Telefonii Komórkowej
"ORANGE"

Radiowo – telewizyjne stacje nadawczo - odbiorcze
1

Antena typu "hot spot" - Internet bezprzewodowy
rzeszowskiej sieci RESMAN

Miasto Rzeszów, ul.
Marszałkowska

0,0

2

Antena typu "hot spot" - Internet bezprzewodowy
rzeszowskiej sieci RESMAN

Miasto Rzeszów, ul. Bulwarowa

0,0

3

Stacja nadawcza radiowo-telewizyjna Polskie Radio i
Telewizja w Warszawie

Sucha Góra/Czarnorzeki, gm.
Korczyna

1,15

4

Telewizyjna stacja nadawcza w Rzeszowie

Miasto Rzeszów, ul.
Broniewskiego

1,55

5

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze "Leżajsk Giedlarowa"

Leżajsk, rejon ul. Rzeszowskiej

2,54

6

Urządzenia nadawczo-odbiorcze Komenda Wojewódzka
Policji w Rzeszowie

Miasto Rzeszów, ul.
Dąbrowskiego

0,58

7

Nadajniki radiowe Radio Rzeszów, Radio Maryja, PLUS
FM

Miasto Mielec, ul. Kusocińskiego

3,26

W 2005 roku pilotażowymi badaniami poziomów pól elektromagnetycznych objęto 3 obiekty
elektroenergetyczne oraz 2 stacje bazowe telefonii komórkowych.
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W 2006 roku zintensyfikowano pomiary pól elektromagnetycznych na obszarze województwa
i badano oddziaływanie 27 obiektów.
W 2007 roku liczba pomiarów uległa zmniejszeniu w stosunku do 2006 roku w związku
z wejściem w życie nowych regulacji prawnych i koniecznością opracowania nowego programu badań
monitoringowych poziomów pól elektromagnetycznych na 3 letni okres badawczy 2007 – 2009.
Ryc. 5. Udział typów źródeł promieniowania elektromagnetycznego w badaniach monitoringowych PEM
prowadzonych w latach 2005 – 2007 na obszarze województwa podkarpackiego
(źródło: dane WIOŚ)

14,3 %
stacje bazowe telefonii
komórkowych
16,3 %

obiekty elektroenergetyczne

69,4 %

nadawczo odbiorcze stacje
RTV

W okresie 2005 – 2007 w otoczeniu badanych stacji bazowych telefonii komórkowych,
w miejscach dostępnych dla ludności, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych. Pomierzone wartości parametrów charakteryzujących oddziaływanie pól
elektromagnetycznych były bardzo niskie i dla składowej elektrycznej pola były w większości
przypadków mniejsze od 4 V/m przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 7 V/m.
Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w latach 2005 – 2007 dokonano w oparciu
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów.
Na
wykresach
przedstawiono
średnie
wartości
składowej
elektrycznej
pola
elektromagnetycznego badanej w kolejnych latach w otoczeniu obiektów lub typów obiektów
będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego.
Ryc. 6. Średnie wartości składowej elektrycznej pola Ep (V/m) badanej w otoczeniu stacji bazowych
telefonii komórkowych na obszarze woj. podkarpackiego w latach 2005 – 2007
(źródło: dane WIOŚ)
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Ryc. 7. Anteny sektorowe stacji bazowej telefonii komórkowej sieci „ORANGE” zainstalowane na wieży
kościoła przy ul. Karmelickiej w Przemyślu
(źródło: archiwum WIOŚ)

Ryc. 8. Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci „PLUS GSM” zlokalizowana w Woli Dalszej, gm.
Białobrzegi
(źródło: archiwum WIOŚ)
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Ryc. 9. Stacja bazowa telefonii komórkowej CENTERTEL, zlokalizowana na kominie Zakładu Energetyki
Cieplnej w Krośnie przy ul. Sikorskiego
(źródło: archiwum WIOŚ)

Ryc. 10. Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci „ORANGE”, zlokalizowana na dachu Szpitala
Powiatowego przy ul. Żeromskiego w Mielcu
(źródło: archiwum WIOŚ)
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Ryc. 11. Średnie wartości składowej elektrycznej pola Ep (V/m) badanej w otoczeniu radiowo –
telewizyjnej stacji nadawczej Sucha Góra w Czarnorzekach, gm. Korczyna w latach 2006
i 2007
(źródło: dane WIOŚ)
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Ryc. 12. Radiowo – telewizyjna stacja nadawcza Polskie Radio i Telewizja w Warszawie, Sucha
Góra/Czarnorzeki, zlokalizowana we wsi Czarnorzeki, gm. Korczyna
(źródło: archiwum WIOŚ)
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Ryc. 13. Średnie wartości składowej elektrycznej pola Ep (kV/m) badanej w otoczeniu obiektów
elektroenergetycznych na obszarze woj. podkarpackiego w latach 2005 – 2007
(źródło: dane WIOŚ)
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Ryc. 14. Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV w Boguchwale
(źródło: archiwum WIOŚ)
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Ryc. 15. Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV w Chmielowie, gm. Nowa Dęba
(źródło: archiwum WIOŚ)

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów PEM w zakresie składowej elektrycznej pola
i gęstości mocy pola, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności w rejonie stadionu
sportowego przy ul. Kusocińskiego w Mielcu, gdzie zlokalizowanych jest kilka źródeł promieniowania
elektromagnetycznego (przekaźniki radiowe oraz stacje bazowe telefonii komórkowych).
W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami, WIOŚ w Rzeszowie zainicjował podjęcie przez
Starostę Mieleckiego działań, mających na celu doprowadzenie do obniżenia poziomów PEM w tym
rejonie.
Ryc. 16. Obiekty radiokomunikacyjne (stacje bazowe, nadajniki radiowe) zainstalowane na wieży
oświetleniowej stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Mielcu
(źródło: archiwum WIOŚ)
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Wyniki pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu obiektów elektroenergetycznych, nie
wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnej składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
wynoszącej 10 kV/m dla miejsc dostępnych dla ludności, ale w kilku przypadkach były wyższe od
wartości dopuszczalnej 1 kV/m, określonej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową.
Powołując się na opracowanie „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka” –
INFORMATOR wydanie IV, opublikowane przez PSE Operator S.A., zaznaczyć jednak należy, że
wartości pól elektromagnetycznych pomierzone w badaniach wykonanych przez WIOŚ w Rzeszowie
nie wskazują na ponadnormatywne oddziaływania badanych obiektów elektroenergetycznych.
W otoczeniu obiektów elektroenergetycznych powszechnie występują podwyższone poziomy pól
elektromagnetycznych, a wartości składowych elektrycznych tych pól kształtują się na poziomach 0,1
kV/m do 10 kV/m.
Ryc. 17. Wartości składowej elektrycznej pola Ep [kV/m] pomierzone w 2007 roku w otoczeniu stacji
elektroenergetycznej 400/110 kV, Krosno Iskrzynia w Krośnie w rejonie ul. Korczyńskiej
(źródło: dane WIOŚ)
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Ryc. 18. Wartości składowej elektrycznej pola Ep [V/m] pomierzone w 2007 roku w otoczeniu Stacji
Bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej „CENTERTEL” zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul.
Broniewskiego 1
(źródło: dane WIOŚ)
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Ryc. 19. Wartości składowej elektrycznej pola Ep [V/m] pomierzone w 2007 roku w otoczeniu radiowotelewizyjnej stacji nadawczej Polskie Radio i Telewizja w Warszawie, Sucha Góra/Czarnorzeki,
zlokalizowanej we wsi Czarnorzeki, gm. Korczyna
(źródło: dane WIOŚ)
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6. BADANIA I OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W WOJEÓWDZTWIE
PODKARPACKIM W 2008 ROKU

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007
r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku, w 2008 roku w stosunku do lat poprzednich, zasadniczej zmianie uległ sposób
prowadzenia badań monitoringowych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
W latach 2005 – 2007 monitoring poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
ukierunkowany był na badanie potencjalnych oddziaływań źródeł promieniowania na środowisko
w bezpośrednim otoczeniu źródła i miał na celu potwierdzenie lub wykluczenie zagrożenia dla zdrowia
i życia ludzi, eksponowanych na oddziaływanie źródeł w miejscach dostępnych dla ludności.
Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dąży się do intensyfikacji badań oraz śledzenia
długoterminowych zmian poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Przedmiotem badań
monitoringowych są poziomy pól elektromagnetycznych występujące w środowisku, w miejscach w
których mogą one oddziaływać na ludzi, na różnych obszarach województwa, to jest w miastach
o liczbie ludności przekraczającej 50 tys., w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich.
Program badań poziomów pól elektromagnetycznych na terenie województwa zakłada
prowadzenie pomiarów w trzyletnim cyklu pomiarowym, na w/w typach obszarów, łącznie w 135
punktach pomiarowych.
Dla trzyletniego cyklu pomiarów, na każdym z rodzajów obszarów, wyznaczonych powinno
być po 15 punktów pomiarowych, w których badania wykonywane będą raz w roku. W każdym z
punktów pomiary powtarzane powinny być co 3 lata (w punktach zaplanowanych na rok 2007 w roku
2010, itd.).
Zakres prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmuje,
zgodnie z rozporządzeniem, pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz.
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Badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 2008 roku prowadzone były
w ramach trzyletniego cyklu pomiarowego ustalonego na lata 2007 – 2009.
W związku z brakami legislacyjnymi, dotyczącymi sposobu prowadzenia badań poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku, nie było możliwe przeprowadzenie badań według nowego
modelu w 2007 roku. Wobec tego na lata 2008 i 2009 zaplanowano badania obejmujące cały trzyletni
cykl badawczy 2007 – 2009. Ma to na celu zapewnienie ciągłości badań poziomów pól
elektromagnetycznych na obszarze całego województwa, tak aby dane uzyskane w tych samych
punktach pomiarowych w kolejnym cyklu badawczym 2010 – 2012, można było porównać z danymi
uzyskanymi w badaniach prowadzonych w pierwszym cyklu badawczym.
Do badań w 2008 roku wytypowano 65 obszarów (mapa 2), na których w miejscach
dostępnych dla ludności zlokalizowano po jednym punkcie pomiarowym.
Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 2008 roku, wykonana została
w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Zgodnie z rozporządzeniem, dopuszczalny poziom
składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego (parametr charakteryzujący oddziaływanie pól
elektromagnetycznych) dla zakresu częstotliwości 3 MHz do 300 MHz, wynosi 7 V/m.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na wyznaczonych obszarach województwa.
Najwyższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zarejestrowano w mieście
Rzeszowie na osiedlu Śródmieście i wyniosła ona 0,73 V/m przy wartości dopuszczalnej 7V/m.
Najniższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego odnotowano
w mieście Jarosławiu na osiedlu Armii Krajowej i wyniosła ona 0,07 V/m.
Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w poszczególnych
kategoriach obszarów województwa w 2008 roku wyniosły odpowiednio:
•

dla centralnych dzielnic lub osiedli miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys. –
0,272 V/m,

•

dla pozostałych miast – 0,206 V/m,

•

dla obszarów wiejskich – 0,122 V/m.

Na mapie nr 2 przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych w województwie
podkarpackim w w/w kategoriach obszarów, na których w 2008 roku przeprowadzono badania
monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

35

OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 2005 - 2008

Mapa 2. Lokalizacja punktów pomiarowych
w województwie podkarpackim w 2008 r.
(źródło: dane CODGiK, dane WIOŚ)
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Ryc. 20. Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep [V/m] na obszarze
województwa podkarpackiego w 2008 r.
(źródło: dane WIOŚ)
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Na podstawie przeprowadzonych badań, zaobserwować można pewną prawidłowość;
największe poziomy pól elektromagnetycznych stwierdza się w dużych aglomeracjach, gdzie w czasie
nakładają się na siebie pola elektromagnetyczne pochodzące od różnych źródeł. Pomierzone poziomy
pól elektromagnetycznych w pozostałych miastach i na obszarach wiejskich są odpowiednio mniejsze
z uwagi na mniejszą koncentrację źródeł promieniowania.
Wyniki pomiarów średnich wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego,
przeprowadzonych w 2008 r. w największych miastach województwa podkarpackiego przedstawiono
na poniższych wykresach.
Ryc. 21. Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep [V/m] pomierzone na
obszarze Miasta Rzeszowa w 2008 r.
(źródło: dane WIOŚ)
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Ryc. 22. Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep [V/m] pomierzone na
obszarze Miasta Krosna w 2008 r.
(źródło: dane WIOŚ)
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Ryc. 23. Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep [V/m] pomierzone na
obszarze Miasta Przemyśla w 2008 r.
(źródło: dane WIOŚ)
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Ryc. 24. Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep [V/m] pomierzone na
obszarze Miasta Tarnobrzega w 2008 r.
(źródło: dane WIOŚ)
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Ryc. 25. Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep [V/m] pomierzone na
obszarze Miasta Stalowa Wola w 2008 r.
(źródło: dane WIOŚ)
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W tabeli 7 przedstawiono szczegółowe wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych,
przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2008 r. (numeracja punktów
pomiarowych w tabeli 7 odpowiada numeracji punktów na mapie 2).
Tabela 7. Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, przeprowadzonych na obszarze
województwa podkarpackiego w 2008 r.
(źródło: dane WIOŚ)
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PODSUMOWANIE
W środowisku powszechnie występują naturalne i sztuczne pola elektromagnetyczne i oddziałują
na nie w różnym stopniu, a oddziaływania te i ich zasięg zależne są od rodzaju źródła, częstotliwości
w zakresie której ono działa, charakterystyk promieniowania i mocy urządzeń nadawczych, jak
również lokalizacji urządzeń. Rozkład poziomów pól elektromagnetycznych jest różny dla różnych
obszarów. Największe poziomy pól elektromagnetycznych odnotowuje się w dużych aglomeracjach
oraz centralnych dzielnicach miast, odpowiednio niższe w mniejszych ośrodkach miejskich oraz na
obszarach wiejskich. Poziom promieniowania elektromagnetycznego na danym obszarze zależny jest
głównie od liczby i rodzaju występujących na nim sztucznych źródeł promieniowania. Promieniowanie
elektromagnetyczne pochodzące od tych źródeł, jak również od wszystkich urządzeń i instalacji
elektrycznych na danym obszarze, kształtuje jego klimat elektroenergetyczny.
Powszechnie występującymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego, których liczba
dynamicznie wzrasta, są stacje bazowe telefonii komórkowej. Wzrost liczby tych obiektów wynika
z potrzeby zwiększenia zasięgu sygnału, ale również wiąże się on z koniecznością ograniczania mocy
urządzeń nadawczych. Gęstsza sieć stacji bazowych pozwala w znacznym stopniu obniżać moce
zainstalowanych w stacji anten. Nie można wykluczyć wzrostu poziomów pól elektromagnetycznych w
przypadkach, gdzie np. w tym samym czasie mogą nakładać się na siebie pola pochodzące z wielu
różnych źródeł.
Skutki oddziaływania pól elektromagnetycznych urządzeń telefonii komórkowej, a więc stacji
bazowych i telefonów komórkowych na stan zdrowia człowieka i na środowisko, nie są jeszcze w pełni
rozpoznane i są przedmiotem licznych dyskusji oraz ciągłych badań naukowych i z tego punktu
widzenia bardzo ważna jest ochrona ludności i środowiska przed oddziaływaniem
ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego.
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co
najmniej na tych poziomach. W przypadku gdy poziomy dopuszczalne nie są dotrzymane, ochrona
polega na zmniejszaniu tych poziomów, co najmniej do dopuszczalnych.
Głównym instrumentem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest monitoring poziomów
tych pól, który w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzony jest przez Inspekcję
Ochrony Środowiska.
W latach 2005 - 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził
badania poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji i linii elektroenergetycznych oraz
urządzeń radiokomunikacyjnych, w tym stacji bazowych telefonii komórkowych. Największe poziomy
pól elektromagnetycznych odnotowano w otoczeniu obiektów elektroenergetycznych oraz radiowych
anten nadawczych, natomiast w przypadku stacji bazowych telefonii komórkowych poziomy pól
elektromagnetycznych w ich sąsiedztwie były znacznie niższe od dopuszczalnych.
W 2008 roku zmianie uległ sposób prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku. Badania prowadzone są w trzyletnich cyklach badawczych łącznie w 135 punktach
pomiarowych, rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa.
Badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku według nowego modelu, mają na
celu intensyfikację pomiarów PEM i badanie poziomu promieniowania elektromagnetycznego
występującego w środowisku, w miejscach dostępnych dla ludności w miastach oraz na obszarach
wiejskich. Intensyfikacja pomiarów monitoringowych oraz badanie poziomu promieniowania
elektromagnetycznego na różnych obszarach województwa, ma duże znaczenie z uwagi na
wzrastającą liczbę stacji bazowych telefonii komórkowych oraz powszechność używania urządzeń
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GSM, jak również z uwagi na możliwość sumowania się oddziaływań pochodzących od różnych źródeł
PEM.
Wyniki badań przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska nie
wskazują na przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elekromagnetycznych na obszarze
województwa podkarpackiego.
W przypadku, gdy zanotowane zostaną przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości
środowiska w tym zakresie, wyniki badań stanowić będą podstawę do podejmowania przez
uprawnione organy działań naprawczych.
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Spis tabel, map i rycin:
Spis tabel:
Tabela 1.

Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry
fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dopuszczalne poziomy
pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości
parametrów fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

Tabela 2.

Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry
fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla
miejsc
dostępnych
dla
ludności
oraz
dopuszczalne
poziomy
pól
elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów
fizycznych, dla miejsc dostępnych dla ludności

Tabela 3.

Najwyższe dopuszczalne w środowisku natężenie pola elektrycznego dla
częstotliwości sieci wg przepisów różnych krajów oraz wg zaleceń organizacji
międzynarodowych

Tabela 4.

Wartości pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz spotykane w środowisku

Tabela 5.

Liczba stacji bazowych telefonii komórkowych w Polsce w podziale na województwa –
stan na dzień 27 sierpnia 2009 r.

Tabela 6.

Wykaz źródeł promieniowania elektromagnetycznego w województwie podkarpackim,
w otoczeniu których przeprowadzono badania poziomów pól elektromagnetycznych w
latach 2005 – 2007 oraz średnie wartości składowej elektrycznej pola charakteryzujące
ich oddziaływanie na środowisko

Tabela 7.

Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, przeprowadzonych na
obszarze województwa podkarpackiego w 2008 r.

Spis map:
Mapa 1.

Istniejące i projektowane obiekty elektroenergetyczne w województwie podkarpackim

Mapa 2.

Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych
w województwie podkarpackim w 2008 r.
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Spis rycin:
Ryc. 1.

Zakresy częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego oraz wykorzystanie fal
elektromagnetycznych w technice

Ryc. 2.

Linia elektroenergetyczna w rejonie miejscowości Żołynia, gmina Żołynia

Ryc. 3.

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze "Leżajsk - Giedlarowa" w Leżajsku

Ryc. 4.

Stacja bazowa telefonii komórkowej „PLUS” zlokalizowana w miejscowości Oleszyce
przy ul. Zielonej, gm. Oleszyce

Ryc. 5.

Udział typów źródeł promieniowania elektromagnetycznego w badaniach
monitoringowych PEM prowadzonych w latach 2005 – 2007 na obszarze województwa
podkarpackiego

Ryc. 6.

Średnie wartości składowej elektrycznej pola Ep (V/m) badanej w otoczeniu stacji
bazowych telefonii komórkowych na obszarze woj. podkarpackiego w latach 2005 –
2007

Ryc. 7.

Anteny sektorowe stacji bazowej telefonii komórkowej sieci „ORANGE” zainstalowane
na wieży kościoła przy ul. Karmelickiej w Przemyślu

Ryc. 8.

Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci „PLUS GSM” zlokalizowana w Woli Dalszej,
gm. Białobrzegi

Ryc. 9.

Stacja bazowa telefonii komórkowej CENTERTEL, zlokalizowana na kominie Zakładu
Energetyki Cieplnej w Krośnie przy ul. Sikorskiego

Ryc. 10.

Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci „ORANGE”, zlokalizowana na dachu Szpitala
Powiatowego przy ul. Żeromskiego w Mielcu

Ryc. 11.

Średnie wartości składowej elektrycznej pola Ep (V/m) badanej w otoczeniu radiowo –
telewizyjnej stacji nadawczej Sucha Góra w Czarnorzekach, gm. Korczyna w latach
2006 i 2007

Ryc. 12.

Radiowo – telewizyjna stacja nadawcza Polskie Radio i Telewizja w Warszawie, Sucha
Góra/Czarnorzeki, zlokalizowana we wsi Czarnorzeki, gm. Korczyna

Ryc. 13.

Średnie wartości składowej elektrycznej pola Ep (kV/m) badanej w otoczeniu obiektów
elektroenergetycznych na obszarze woj. podkarpackiego w latach 2005 – 2007

Ryc. 14.

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV w Boguchwale

Ryc. 15.

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV w Chmielowie, gm. Nowa Dęba

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

43

OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 2005 - 2008

Ryc. 16.

Obiekty radiokomunikacyjne (stacje bazowe, nadajniki radiowe) zainstalowane na
wieży oświetleniowej stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Mielcu

Ryc. 17.

Wartości składowej elektrycznej pola Ep [kV/m] pomierzone w 2007 roku w otoczeniu
stacji elektroenergetycznej 400/110 kV, Krosno Iskrzynia w Krośnie w rejonie ul.
Korczyńskiej

Ryc. 18.

Wartości składowej elektrycznej pola Ep [V/m] pomierzone w 2007 roku w otoczeniu
Stacji Bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej „CENTERTEL” zlokalizowanej w
Rzeszowie przy ul. Broniewskiego 1

Ryc. 19.

Wartości składowej elektrycznej pola Ep [V/m] pomierzone w 2007 roku w otoczeniu
radiowo-telewizyjnej stacji nadawczej Polskie Radio i Telewizja w Warszawie, Sucha
Góra/Czarnorzeki, zlokalizowanej we wsi Czarnorzeki, gm. Korczyna

Ryc. 20.

Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep [V/m] na
obszarze województwa podkarpackiego w 2008 r.

Ryc. 21.

Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep [V/m]
pomierzone na obszarze Miasta Rzeszowa w 2008 r.

Ryc. 22.

Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep [V/m]
pomierzone na obszarze Miasta Krosna w 2008 r.

Ryc. 23.

Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep [V/m]
pomierzone na obszarze Miasta Przemyśla w 2008 r.

Ryc. 24.

Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep [V/m]
pomierzone na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2008 r.

Ryc. 25.

Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep [V/m]
pomierzone na obszarze Miasta Stalowa Wola w 2008 r.
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2. Dackiewicz, A. Krawczyk „Pola elektromagnetyczne a środowisko”
www.polaelektromagnetyczne.pl,
3. W. Kiciński, A. Żera „Pola elektromagnetyczne w środowisku człowieka” – II Konferencja
Naukowo – Techniczna „Ekologia w Elektronice” – Przemysłowy Instytut Elektroniki,
5–6.12.2002 r., www.pie.edu.pl,
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6. M. Zmyślony „Przegląd aktualnych wyników badań i ocen oddziaływania pól
elektromagnetycznych na zdrowie ludności, Łódź, maj 2007 r.,
www.polaelektromagnetyczne.pl,
7. „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka” - praca zbiorowa pod kierunkiem
M. Szuba, Informator, wydanie 4, Polskie Sieci Elektroenergetyczne OPERATOR S.A.,
Warszawa 2008,
www.pse-operator.pl,
8. Materiały informacyjne dot. monitoringu stacji bazowych telefonii komórkowej,
www.btsearch.pl,
9. Materiały Informacyjne dot. promieniowania elektromagnetycznego, www.pl.wikipedia.org,
10. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, www.pbpp.pl,
11. Państwowy Monitoring Środowiska - wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku, przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w latach 2005 – 2008 na
obszarze województwa podkarpackiego,
12. Raport – „Stan środowiska w Polsce w latach 1996 – 2001”, Biblioteka Monitoringu
Środowiska, Warszawa 2003.
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