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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
Prawo ochrony środowiska    

(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 z późn. zm.) 

 
Dział VI 
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 
 

Art. 121. 
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. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA  
 z dnia 30 października 2003 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku  oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów  
(Dz.U. Nr 192 poz. 1883 ) 
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Załącznik nr 1 
Zróżnicowane dopuszczalne poziomy  pól elektromagnetycznych 

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  
 

Parametr fizyczny 
Zakres 
częstotliwości 
pola elektromagnetycznego 

Składowa elektryczna Składowa 
magnetyczna 

Gęstość  mocy 

1 2 3 4 

1 50 Hz 1 kV/m 60 A/m - 

a) 50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej, 
b) podane w kolumnach 2 i 3 tabeli wartości graniczne parametrów 

fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych odpowiadają wartościom skutecznym natężeń 

pól elektrycznych i magnetycznych.  
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Załącznik nr 1 
Zróżnicowane dopuszczalne poziomy  pól elektromagnetycznych 

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  
 

Parametr fizyczny 
Zakres 
częstotliwości 
pola elektromagnetycznego 

 
Składowa 

elektryczna 

 
Składowa 

magnetyczna 

 
Gęstość  mocy 

1 2 3 4 
1 0 Hz 10 kV/m 2500 A/m - 
2 od 0 Hz do 0,5 Hz - 2500 A/m - 
3 od 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m - 
4 od 0,05 kHz do 1 kHz - 3/f A/m - 
5 od 0,001 MHz do 3  MHz 20 V/m 3 A/m - 
6 od 3 MHz do 300 MHz 7 V/m - - 
7 od 300 MHz do  300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m2 

Objaśnienia: 
Podane w kolumnach 2 i 3 tabeli wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych odpowiadają: 
a) wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości  

do 3MHz, podanym z dokładnością do jednego miejsca znaczącego, 
b) wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych o częstotliwości od 3MHz do 300 MHz , podanym z dokładnością do jednego miejsca znaczącego, 
c) wartości średniej gęstości  mocy dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz lub wartościom skutecznym dla pól 

elektrycznych o częstotliwościach z tego zakresu częstotliwości, podanej z dokładnością do jednego miejsca znaczącego po przecinku, 
d) f – częstotliwość w jednostkach podanych w kolumnie 1, 
e) 50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej. 
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Wiadomości podstawowe na 
temat pól elektromagnetycznych 
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Pola elektromagnetyczne naturalne i 
sztuczne 

 

 
• Naturalne pole elektryczne Ziemi 
• Naturalne pole magnetyczne Ziemi 
• Pola elektromagnetyczne, których źródłami są instalacje 
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Publikacje dotyczące elektryki, w tym pól elektrycznych i magnetycznych 
Ukazywały się na terenie Polski w tym samym czasie co i na Świecie 
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„Dziś radjotechnika rozwija się w dalszym ciągu 
z szybkością zdumiewającą:  
bez przesady twierdzić można, że to, co w dniu 
dzisiejszym uważamy za ostatnie słowo w tej 
dziedzinie, za parę lat będzie uznane  
za przeżytek, dzięki nowym doskonalszym 
wynalazkom” 

Jan Machcewicz , Tadeusz Hubert  
Zasady radjotelegrafji i radjotelefonji.  
Wydawnictwo Księgarni  J. Lisowskiej. Warszawa, 1929 
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Transatlantycka Centrala Radiotelegraficzna  
Warszawa Radiowo, 1923 
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pole elektromagnetyczne:  
  
zgodnie z art. 3 pkt 18 ustawy – P.o.ś., ilekroć w ustawie jest 
mowa o polach elektromagnetycznych – rozumie się przez to 
pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne  
o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz; 
 
szczególny stan materii, charakteryzujący wszelkie 
oddziaływania pomiędzy ładunkami elektrycznymi, prądami 
elektrycznymi i dipolami magnetycznymi równocześnie za 
pośrednictwem pola elektrycznego i pola magnetycznego. 
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natężenie pola elektrycznego E 
wielkość wektora pola w punkcie, który przedstawia siłę (F) 
wywieraną na nieskończenie mały ładunek (q) podzieloną przez 
ten ładunek 
 

E = 
𝑭

𝒒
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natężenie pola magnetycznego H 
wielkość wektora pola w punkcie, której wynikiem jest działanie 
siły (F) na ładunek (q) poruszający się z prędkością (v) 
 

F = q(v x μH) 



Źródła pól elektromagnetycznych  
w środowisku  

22 



23 

Wg materiałów firmy Ericsson 

 



Linie i stacje elektroenergetyczne 
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Linie elektroenergetyczne  
wysokiego napięcia 

- 110 kV 
- 220 kV 
- 400 kV 
- 750 kV 
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Około 45 000 km linii elektroenergetycznych  
o napięciach 110, 220 i 400 kV. 
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Linie i stacje elektroenergetyczne 

Wg. materiałów f-my Vatenfall 
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Linie i stacje elektroenergetyczne 

Wg. materiałów Instytutu Energetyki 
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Linie i stacje elektroenergetyczne 

Wg. materiałów f-my Vatenfall 
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Linie i stacje elektroenergetyczne 

Wg. materiałów Instytutu Energetyki 
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Stacja elektroenergetyczna  
Podolszyce 220/110/15 kV 
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Wejścia linii  220 kV 

Transformatory 
220/110 kV 

Rozdzielnie 220 i 110 kV 

Wejścia linii  110 kV 
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Stacja elektroenergetyczna 
 Iskrzynia 
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Wejścia linii  110 kV 

Rozdzielnia 110 kV 

Transformator 
400/110 kV 

Rozdzielnia 400 kV 

Wejścia linii  400 kV 
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Antena:  
urządzenie przeznaczone do wypromieniowania lub odbioru 
energii fali elektromagnetycznej  
wg.: PN-80/T-01012:1980 Słownictwo telekomunikacyjne. 
Anteny. Nazwy i określenia 
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Charakterystyka promieniowania anteny:  
zamknięta powierzchnia , w ogólnym przypadku złożona  
z kilku powłok różnej postaci, przy czym odległość punktów 
tej powierzchni od środka układu współrzędnych obrazuje 
przestrzenny rozkład natężenia pola elektrycznego lub 
gęstości mocy (charakterystyka promieniowania mocy) w 
obszarze pola dalekiego, odniesiony względem wartości 
maksymalnej  
wg.: PN-80/T-01012:1980 Słownictwo telekomunikacyjne. 
Anteny. Nazwy i określenia 
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równoważna moc promieniowana izotropowo: 
zastępcza moc promieniowana (ERP) – iloczyn mocy 
doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny.  
Zysk energetyczny anteny może być odniesiony do anteny 
izotropowej, mówi się wówczas o zastępczej mocy 
promieniowanej izotropowo,  
wg.: (EIRP) PN-80/T-01012:1980 Słownictwo 
telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i określenia; w 
przypadkach gdy antena jest zbudowana z więcej niż jednego 
systemu nadawczego przyjmuje się sumę równoważnych 
mocy promieniowanych izotropowo systemów jako EIRP 
anteny 
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antena izotropowa,  
źródło izotropowe – hipotetyczna antena promieniująca 
równomiernie w pełnym kącie bryłowym  
wg.: PN-80/T-01012:1980 Słownictwo telekomunikacyjne. 
Anteny. Nazwy i określenia 
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środek elektryczny anteny  
miejsce, będące środkiem układu współrzędnych, względem 
którego wyznaczono charakterystykę promieniowania anteny 
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Charakterystyka promieniowania anteny. 
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Rohde&Schwarz EP6 

1993 
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Współczesność 



Radiowo Telewizyjne Centrum 
Nadawcze 

PŁOCK - RACHOCIN 
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Anteny RTV 

Anteny radiolinii 

Anteny telefonii 
komórkowej 
i służb 



Anteny RTV 



Anteny RTV 



Antena radiolinii 





Anteny telefonii 
komórkowej 



Budynek radiostacji 



P. pom. Odl. [m] E [V/m] 

S1 1180 0,27 

S2 820 0,53 

S3 520 1,03 

S4 360 1,08 

S5 250 1,32 

S6 70 1,65 

S7 410 0,86 
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Urządzenia radiokomunikacyjne  
Stacje bazowe telefonii 
komórkowej 
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Stacja bazowa GSM 
Królik Wołoski 
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Anteny sektorowe 
Anteny radiolinii 

Budka 
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Stacja bazowa GSM 
Królik Wołoski 

Pomiary składowej elektrycznej E [V/m] 

0 do 0, 3 V/m 
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„Sąsiadka”  
- około 2 km 



Urządzenia radiolokacyjne 
i radionawigacyjne 
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Oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych na organizm 

ludzki 

121 
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Parametry elektryczne wybranej ludzkiej tkanki 
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Prądy indukowane 
w ciele człowieka 
w polach m. cz. 
-  do 2 mA/m2 
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1999/519/EC: Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of 

exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz).  
Official Journal L199, 30/07/1999 

Dla f>400 MHz: 
Poziom odniesienia: gęstość mocy 
S= f/200 [W/m2] 

~4 m 
~ 24 m 

Porównanie 
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2009 
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P6_TA(2009)0216 
REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  
z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie obaw dotyczących wpływu pól 
elektromagnetycznych na zdrowie 
(2008/2211(INI)) 
 
… 
D.Mając na uwadze, że od dnia 12 lipca 1999 r., czyli od daty wyznaczenia w 
zaleceniu 1999/519/WE wartości granicznych narażenia ludności na pola 
elektromagnetyczne o częstotliwości do 300 GHz, w środowisku naukowym 
nasiliły się kontrowersje co do potencjalnych zagrożeń dla zdrowia związanych z 
polami elektromagnetycznymi… 

 
E.mając na uwadze, że brak formalnych konkluzji w środowisku naukowym nie 
przeszkodził niektórym rządom krajowym czy regionalnym w Chinach, Szwajcarii 
i Rosji, a także w co najmniej dziewięciu państwach członkowskich Unii 
Europejskiej w ustanowieniu wartości granicznych ekspozycji zwanych 
profilaktycznymi, niższych od wartości zalecanych przez Komisję i jej niezależny 
komitet naukowy, czyli Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo 
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCHENIR), 
… 
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P6_TA(2009)0216 
REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  
z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie obaw dotyczących wpływu pól 
elektromagnetycznych na zdrowie 
(2008/2211(INI)) 
… 
1.Apeluje do Komisji, by dokonała przeglądu podstaw naukowych i 
prawidłowości wartości granicznych pól elektromagnetycznych określonych w 
zaleceniu 1999/519/WE i by przedłożyła Parlamentowi stosowne sprawozdanie; 
przeglądu powinien dokonać SCENIHR;  
… 
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Wdrożenie zasad zawartych w Zaleceniu 1999/519/EC należy do kompetencji 
Krajów Członkowskich. Artykuł 168 Traktatu nie daje podstaw prawnych do 
harmonizacji uregulowań we Wspólnocie. Komisja Europejska wspiera 
harmonizację uregulowań pomiędzy Krajami Członkowskimi. 
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Artykuł 168 
(dawny artykuł 152 TWE) 
 
1. Przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Unii 
zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego. 
Działanie Unii, które uzupełnia polityki krajowe, nakierowane jest na poprawę 
zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz 
usuwanie źródeł zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Działanie to 
obejmuje zwalczanie epidemii, poprzez wspieranie badań nad ich przyczynami, 
sposobami ich rozprzestrzeniania się oraz zapobiegania im, jak również 
informacji i edukacji zdrowotnej, a także monitorowanie poważnych 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wczesne ostrzeganie w przypadku 
takich zagrożeń oraz ich zwalczanie. 
Unia uzupełnia działanie Państw Członkowskich w celu zmniejszenia 
szkodliwych dla zdrowia skutków narkomanii, włącznie z informacją i 
profilaktyką. 
 
…  
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… 
5. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
prawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i 
Komitetem Regionów, mogą również ustanowić środki zachęcające, 
zmierzające do ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, w szczególności 
zwalczania epidemii transgranicznych, środki dotyczące monitorowania 
poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wczesnego ostrzegania w 
przypadku takich zagrożeń oraz ich zwalczania, jak również środki, których 
bezpośrednim celem jest ochrona zdrowia publicznego w związku z tytoniem i 
nadużywaniem alkoholu, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów 
ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich. 
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Odpowiedzialność Komisji Europejskiej sprowadza się do przeglądania stanu 
wiedzy naukowej (poprzez SCENIHR), wymiany informacji na ten temat, oraz 
sporządzania pięcioletnich raportów wdrożeniowych na podstawie informacji 
przekazywanych przez Kraje Członkowskie. 
Temat jest kontrowersyjny i „wrażliwy”.  
Komisja jest nagabywana zarówno przez Parlament Europejski, jak też i NGOsy 
oraz „members of the public” o zmianę obecnych limitów oraz wprowadzenia 
zasady ostrożnego podejścia.  
W marcu 2010 roku zostało zakończone badanie opinii publicznej Państw 
Członkowskich  na temat oddziaływania pól elektromagnetycznych. Badanie to 
zostało zlecone przez Komisje w celu określenia zmian opinii publicznej od 
2006 roku. 
Wyniki badania są opublikowane pod adresem:  
http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_en.htm
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Opinia DG-SANCO:  
•Różnorodne podejście do problematyki stosowane przez poszczególne kraje 
członkowskie jest traktowane jako zjawisko całkowicie normalne i dopóki nie 
prowadzi to do ograniczeń wymiany gospodarczej nie będzie przedmiotem 
wspólnej regulacji prawnej.  
 

•Podstawy zalecenia 1999/519/EC zostały oparte na zaleceniach ICNIRP, która 
to Komisja posiada autoryzację gremiów naukowych Wspólnoty.  
 

•Do czasu zmiany zaleceń ICNIRP nie ma naukowego uzasadnienia zmiany 
zaleceń Wspólnoty dotyczących ochrony ludności przed polami 
elektromagnetycznymi.  
 

•Podejście Komisji nie ulegnie zmianie, tak długo jak długo nie będzie 
naukowego uzasadnienia do takiej zmiany.  
 

•Zasada ostrożnego podejścia (precautionary principle) nie ma zastosowania do 
ochrony ludności przed polami elektromagnetycznymi.  
 

•Komisja nie zgłasza uwag do polityk prowadzonych w tym zakresie przez 
poszczególne kraje. Nie ma do tego prawnego zobowiązania. Bardzo trudno jest 
sobie wyobrazić harmonizację podejścia do omawianego zagadnienia w 
ramach Wspólnoty.  
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Biorąc pod uwagę powyższą opinie, nie należy, zdaniem autora, 
spodziewać się zapoczątkowania prac, których celem byłoby 
stworzenie dyrektywy poświęconej ochronie ludności Wspólnoty 

przed polami elektromagnetycznymi. 
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GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING 
ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS (1 Hz TO 100 kHz) 
International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection 

 Health Physics December 2010, Volume 99, Number 6 
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The Interphone Study Group today published their results in the International 
Journal of Epidemiology (direct media link). The paper presents the results of 
analyses of brain tumour (glioma and meningioma) risk in relation to mobile phone 
use in all Interphone study centres combined. This interview-based case-control 
study, which included 2708 glioma and 2409 meningioma cases and matched 
controls was conducted in 13 countries using a common protocol. 
Analyses of brain tumours in relation to mobile phone use have been reported from 
a number of cohort and casecontrol studies, including several of the national 
components of Interphone. No studies, however, have included as many exposed 
cases, particularly long-term and heavy users of mobile phones, as this study. 
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Conclusion 
 
This is the largest study of the risk of brain tumours in relation to mobile phone use 
conducted to date and it included substantial numbers of subjects who had used 
mobile phones for 510 years. Overall, no increase in risk of either glioma  
or meningioma was observed in association with use of mobile phones. 
There were suggestions of an increased risk of glioma, and much less so 
meningioma, at the highest exposure levels, for ipsilateral exposures and, for 90 
glioma, for tumours in the temporal lobe. However, biases and errors limit the 
strength of the conclusions we can draw from these analyses and prevent a causal 
interpretation. 
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2010 
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2010 
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2010 
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Podstawy prawne ochrony przed 
polami elektromagnetycznymi 
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
Prawo ochrony środowiska    

(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 z późn. zm.) 

 
Dział VI 
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 
 

Art. 121. 
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. 

170 



 

Art. 122. 

1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, 
dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposoby sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 

171 



2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone: 

1) zróżnicowane poziomy pól elektromagnetycznych dla: 

a) terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 

b) miejsc dostępnych dla ludności;  

2) zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się 
parametry fizyczne, charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
na środowisko, do których odnoszą się poziomy pól elektromagnetycznych; 

3) dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, o których mowa w pkt 2, dla 
poszczególnych zakresów częstotliwości, do których odnoszą się poziomy pól 
elektromagnetycznych. 
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3. Sposoby sprawdzania dotrzymania poziomów, o których mowa  
w ust.1, określone zostaną przez wskazanie metod: 

1) wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych  
w środowisku dla poszczególnych zakresów częstotliwości, o których mowa w 
ust. 2;  

2) wyznaczania poziomów pól elektromagnetycznych, jeżeli  
w środowisku występują pola elektromagnetyczne   
o częstotliwościach z różnych zakresów, o których mowa w ust. 2. 
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• Pierwsze polskie przepisy chroniące pracowników przed polami 
elektromagnetycznymi pochodzą z 1961 roku 
 

• Pierwsze polskie przepisy ochrony środowiska dotyczące  pól 
elektromagnetycznych pochodzą z 1980 roku 
 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska    
(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 z późn. zm.)  
 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów  

 (Dz.U. Nr 192, poz. 1883) 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie 
zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.  
Nr 221 poz. 1645) 

 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.  

w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. 
U. Nr 130 Poz.880) 

 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.  

w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. 
U. Nr. 130 poz. 879) 
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Art. 122a Prawa ochrony środowiska:  
 
1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia 

emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami 
elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym 
niż 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, 
radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola 
elektromagnetyczne, których równoważna moc 
promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, 
emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 
30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku: 
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c.d.: 
 
1) bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub 
urządzenia; 
2) każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji 
lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami  
w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą 
mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, 
których źródłem jest instalacja lub urządzenie. 
2. Wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 1, przekazuje się 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska  
i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. 
 



• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)  

 

• Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 
poz. 1397).  
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Rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko  
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397) 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  
w  sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 
U. Nr 213 poz. 1397) 
 
 

Obowiązuje od 15 listopada 2010 roku 
 

Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie z 2004 roku  
o analogicznym zakresie regulacji.  

Kwalifikacja przedsięwzięć 
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Przedsięwzięciami emitującymi pola elektromagnetyczne, mogącymi zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest 
wymagane są: 
  
§ 2 ust. 1:  
 
6) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o 
napięciu znamionowym nie mniejszym niż  
220 kV, o długości nie mniejszej niż 15 km; 
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Tablica 5 
Kwalifikacja instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych  
z wyłączeniem radiolinii, zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397). 

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające 
przeprowadzenia procedury ocen oddziaływania na środowisko 

 Przedsięwzięcia nie 
oddziaływujące znacząco 

na środowisko 
Równoważna moc 

promieniowana 
izotropowo, 

nie mniej niż: 

Przedsięwzięcia mogące 
zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko 

Przedsięwzięcia mogące 
potencjalnie  znacząco 

oddziaływać na 
środowisko 

EIRP 

Odległość miejsc dostępnych 
dla ludności od środka 
elektrycznego anteny w osi 
głównej wiązki 
promieniowania tej anteny, 
nie więcej niż: 

Odległość miejsc 
dostępnych dla ludności 
od środka elektrycznego 
anteny w osi głównej 
wiązki promieniowania tej 
anteny, nie więcej niż: 

Odległość miejsc 
dostępnych dla ludności 
od środka elektrycznego 
anteny w osi głównej 
wiązki promieniowania tej 
anteny, więcej niż 

[W] [m] [m] [m] 
15 - 5 5 

100 - 20 20 
500 - 40 40 

1000 - 70 70 
2000 100 150 150 
5000 150 200 200 
10000 200 300 300 
20000 bez względu na odległość   

  

Zgodnie z art. 124 ust. 2 POŚ przez miejsca  dostępne dla ludności rozumie się  wszelkie 
miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy 
bez użycia sprzętu technicznego. 
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Dziękuję 


