
P
O

LA
 E

LE
K

TR
O

M
A

G
N

ET
Y

C
ZN

E

6. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne nie jo ni zu ją ce
(PEM) wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie -
mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej
(zwią za ne z po wszech nym wy ko rzy sty wa niem ener gii
elek trycz nej oraz no wych tech nik ra dio wych). Po la
elek tro ma gne tycz ne wy stę pu ją w oto cze niu wszyst kich
urzą dzeń elek trycz nych.

Pod sta wo wy mi źró dła mi pól elek tro ma gne tycz nych są:
§ sta cje ba zo we te le fo nii ko mór ko wej,
§ sta cje ra dio we i te le wi zyj ne,
§ sta cje ra dio lo ka cyj ne,
§ li nie elek tro ener ge tycz ne wy so kie go na pię cia,
§ urzą dze nia po wszech ne go użyt ku, m.in. ku chen ki
mi kro fa lo we, apa ra ty ko mór ko we.
Dy na micz ny wzrost licz by sta cji ba zo wych te le fo nii

ko mór ko wej na prze strze ni ostat nich 10 lat oraz sze ro -
kie za sto so wa nie tech no lo gii wy ko rzy stu ją cych emi sję
pól elek tro ma gne tycz nych do prze ka zu in for ma cji
i zwią za ne z tym oba wy spo łe czeń stwa na rzu ca ją ko -
niecz ność pro wa dze nia ba dań mo ni to rin go wych w za -
kre sie po zio mów na tę że nia po la elek tro ma gne tycz ne go. 

Ba da nia mo ni to rin go we pól elek tro ma gne tycz nych
pro wa dzo ne w la tach 2013–2015 przez WIOŚ we Wro -
cła wiu, po dob nie jak w la tach po przed nich, obej mo wa ły:

§ mia sta o licz bie miesz kań ców po wy żej 50 tys. (te -
ren ty pu A),
§ mia sta o licz bie miesz kań ców po ni żej 50 tys. (te -
ren ty pu B),
§ te re ny wiej skie (te ren ty pu C).
Śred nia aryt me tycz na war to ści zmie rzo nych po zio -

mów pól elek tro ma gne tycz nych w cią gu trzy let nie go
cy klu po mia ro we go wy no si ła:

§ w cen tral nych dziel ni cach lub osie dlach miast
o licz bie miesz kań ców prze kra cza ją cej 50 tys. –
0,4 V/m, co sta no wi 5,75% war to ści do pusz czal nej,
§ w po zo sta łych mia stach – 0,27 V/m, co sta no wi
3,86% war to ści do pusz czal nej,

§ na te re nach wiej skich – 0,16 V/m, co sta no wi
2,29% war to ści do pusz czal nej.
Śred nia aryt me tycz na wszyst kich wy ni ków mo ni to -

rin go wych po mia rów pól elek tro ma gne tycz nych wy ko -
na nych w la tach 2013–2015 w wo je wódz twie dol no ślą -
skim wy no si 0,28 V/m, o sta no wi 3,96% war to ści po -
zio mu do pusz czal ne go.

Naj wyż sze war to ści zmie rzo ne w la tach 2013–2015
od no to wa no na te re nach du żych miast, ob li czo na śred -
nia aryt me tycz na zmie rzo nych war to ści sku tecz nych
na tę żeń pól elek trycz nych kształ tu je się na nie co wyż -
szym po zio mie (od ok. 0,1 V/m do ok. 2,14 V/m) niż na
te re nach ma łych miast i te re nach wiej skich. Wy ni ka to
z fak tu, że po ziom pól elek tro ma gne tycz nych w śro do -
wi sku jest za leż ny od gę sto ści in fra struk tu ry nadaw czej
oraz od sta nu pra cy urzą dzeń nadaw czych. Po ziom ten
jest rów nież za leż ny od licz by roz mów pro wa dzo nych
jed no cze śnie przez abo nen tów sie ci ko mór ko wych. 

W 89 punk tach po mia ro wych (co sta no wi 65,9%
wszyst kich po mia rów) po zio my po la elek tro ma gne tycz -
ne go kształ to wa ły się po ni żej pro gu ozna czal no ści. 

Wykres 6.1. Dynamika zmian liczby stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie województwa dolnośląskiego
w latach 2006–2015 (źródło: UKE)

Wy kres 6.2. Śred nie po zio my PEM wy zna czo ne na pod -
sta wie po mia rów dla po szcze gól nych ty pów te re -
nów wy ko na nych w la tach 2013–2015 w od nie sie -
niu do po zio mu do pusz czal ne go 
(źró dło: WIOŚ we Wro cła wiu)
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ETabela 6.1. Średnie arytmetyczne zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych w punktach
monitoringu promieniowania elektromagnetycznego badanych w latach 2013–2015 (źródło: WIOŚ)



Rysunek 6.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu
pól elektromagnetycznych badanych w latach 2013–2015 
(źródło: WIOŚ we Wrocławiu)
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EWykres 6.3. Zmierzone poziomy PEM w latach 2013–2015 w punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenach
miast powyżej 50 tys. mieszkańców (teren typu A) (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)

Wykres 6.4. Zmierzone poziomy PEM w latach 2013–2015 w punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenach
pozostałych miast (teren typu B) (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)

Wykres 6.5. Zmierzone poziomy PEM w latach 2013–2015 w punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenach
wiejskich (teren typu C) (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)
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EOce nia jąc wy ni ki po zio mów skła do wych elek trycz -
nych pól elek tro ma gne tycz nych wy ko na ne na te re nach
miast po wy żej 50 tys. miesz kań ców stwier dzo no, że
w za leż no ści od lo ka li za cji punk tu po mia ro we go róż nie
kształ to wa ły się ww. po zio my. Naj wyż sze war to ści od -
no to wa no we Wro cła wiu przy ul. Krę pic kiej – 2,14 V/m
(30,6% war to ści do pusz czal nej), w Je le niej Gó rze przy
ul. Kie pu ry – 1,67 V/m (23,9% war to ści do pusz czal nej)
oraz w Je le niej Gó rze na Osie dlu Ro bot ni czym –
1,37 V/m (19,6% war to ści do pusz czal nej). Śred nia
aryt me tycz na dla te go ty pu te re nu wy no si ła 0,40 V/m.
W 17 punk tach po mia ro wych na 45 prze ba da nych po -
mie rzo ne war to ści by ły wyż sze od ww. śred niej aryt me -
tycz nej. W 28 punk tach po zio my PEM nie osią gnę ły
pro gu ozna czal no ści przy rzą du po mia ro we go.

Ana li zu jąc wy ni ki po mia rów PEM wy ko na nych w la -
tach 2013–2015 na te re nie po zo sta łych miast wo je -
wódz twa dol no ślą skie go za uwa ża się, że śred nia aryt -
me tycz na tych po zio mów nie znacz nie róż ni się od śred -
niej aryt me tycz nej ob li czo nej dla te re nu wo je wódz twa
dol no ślą skie go. Naj wyż sze war to ści od no to wa no
w Dzier żo nio wie przy ul. Gen. Si kor skie go – 0,92 V/m
(13,1% war to ści do pusz czal nej), w Bo gu szo wie -Gor -
cach przy ul. M. Re ja – 0,82 V/m (11,7% war to ści do -
pusz czal nej), w Zgo rzel cu przy ul. Ar mii Kra jo wej

0,65 V/m (9,3% war to ści do pusz czal nej) oraz w Bo le -
sław cu przy ul. Ja na Paw ła II – 0,64 V/m (9,1% war to -
ści do pusz czal nej). W 28 punk tach (na 45 prze ba da -
nych) po zio my PEM nie osią gnę ły pro gu ozna czal no ści
przy rzą du po mia ro we go. 

Ba da nia po zio mów skła do wych elek trycz nych pól
elek tro ma gne tycz nych na te re nach wiej skich wy ka za ły
niż sze war to ści niż po zio my zmie rzo ne na te re nach
miast po wy żej 50 tys. miesz kań ców i na te re nach po zo -
sta łych miast. W 35 punk tach po zio my PEM nie osią -
gnę ły pro gu ozna czal no ści przy rzą du po mia ro we go,
śred nia aryt me tycz na ob li czo na dla te re nów wiej skich
wy no si ła 0,16 V/m. Naj wyż sze war to ści od no to wa no
w Su li stro wicz kach – 0,37 V/m (5,3% war to ści do pusz -
czal nej), w Je miel nie – 0,36 V/m (5,1% war to ści do -
pusz czal nej) oraz Mę cin ce – 0,32 V/m (4,6% war to ści
do pusz czal nej). 

Ana li zu jąc czę stość wy stę po wa nia wy ni ków po mia -
rów w okre ślo nych prze dzia łach war to ści stwier dzo no,
że 92,59% wy ni ków mie ści się w prze dzia le od 0,0 V/m
do 0,7 V/m. Je dy nie w 10 punk tach po mia ro wych ba -
da nych w la tach 2013–2015 po zio my skła do wych elek -
trycz nych pól elek tro ma gne tycz nych by ły wyż sze, jed -
nak naj wyż sza war tość sta no wi ła za le d wie 30,57% war -
to ści do pusz czal nej wynoszącej 7 V/m. 

Wykres 6.6. Częstość występowania wyników pomiarów w przedziałach zmierzonych wielkości na terenie
województwa dolnośląskiego w latach 2013–2015 (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)


	Spis treści
	POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
	Spis rysunków
	Spis tabel
	Spis wykresów

