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Oddziaływanie inwestycji infrastrukturalnych  
na środowisko - w tym na zdrowie człowieka
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Pola elektromagnetyczne wokół nas

� W przeciętnym mieszkaniu /biurze – ponad 200 V/m



Odziaływanie linii elektroenergetycznych 
- przepisy i normy

Częstotliwość pola elektromagnetycznego linii – 50 Hz

� Składowa elektryczna:

� 10 kV/m – w miejscach dostępnych dla ludzi

� 1 kV/m – dla terenów pod zabudowę 
mieszkaniową

� Składowa magnetyczna: 60 A/m    

Przepisy nie ograniczają czasu przebywania w polu, 
jeśli tylko nie są przekroczone wartości dopuszczalne
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Natężenie pola magnetycznego pod linią 400 kV 
jest znacznie mniejsze, niż wartość dopuszczalna przepisami (60 A/m)



Pole magnetyczne – przykładowe wartości 
natężeń

Dwutorowa linia 
napowietrzna 400 kV

Odległość od osi linii (m) 2 10 35 100

Natężenie pola 
magnetycznego H (A/m)

41,8 29,1 3,7 0,2

Dwutorowa linia 
napowietrzna 110 kV

Odległość od osi linii (m) 2 10 35 100

Natężenie pola 
magnetycznego H (A/m)

11,3 4,9 1,4 0,4

Jednotorowa linia 
średniego napięcia 

15 kV

Odległość od osi linii (m) 2 10 35 100

Natężenie pola 
magnetycznego H (A/m)

4,9 2,0 0,3 0,03

Linia niskiego 
napięcia (400/230 V) 

prowadzona po 
elewacji budynku 

(przyłącze 
napowietrzne)

Odległość od osi linii (m) 2 10 35 100

Natężenie pola 
magnetycznego H (A/m)

3,8 0,2 0,02
poniżej

0,01

Obliczone wartości natężenia pola magnetycznego w funkcji odległości od 
linii napowietrznych o różnych napięciach



Pole elektromagnetyczne – możliwości 
zmniejszenia poziomów występujących 
w środowisku

H (A/m)

� zwiększenie 
odległości 
przewodów od ziemi

� w zastosowanie 
odpowiedniego 
układu faz w liniach 
dwutorowych 
(wielotorowych)



Pole elektromagnetyczne – przepisy 
obowiązujące w Polsce i w innych krajach.
Zasady tworzenia

Czy norma (przepis, zalecenie, normatyw higieniczny) 
powinna zabezpieczać przed efektem biologicznym czy 
ryzykiem zdrowotnym?

Efekt biologiczny - mierzalna zmiana parametrów 
biochemicznych lub czynnościowych organizmu żywego, 
zwykle przemijająca po ustaniu przyczyny (przerwaniu 
ekspozycji).
Ryzyko zdrowotne - prawdopodobieństwo pojawienia się 
stanu nierównowagi (zakłócenie homeostazy) w organizmie 
żywym, które może prowadzić do rozwoju choroby; u 
człowieka przekroczenie wydolności mechanizmów: 
adaptacji, kompensacji i regeneracji.



Pole elektromagnetyczne – przepisy 
obowiązujące w Polsce i w innych krajach.
Zasady tworzenia

Jak stwierdzić, czy pole elektromagnetyczne oddziałuje 
niekorzystnie na zdrowie człowieka?

Badania medyczne (biologiczne, biochemiczne, biofizyczne –
na różnym materiale doświadczalnym) prowadzone na 
ludziach (ograniczenia)  - słaby czynnik i niewielkie 
populacje.
Badania epidemiologiczne – prowadzone na bardzo dużych 
populacjach (głównie w kierunku zbadania możliwego 
karcinogennego wpływu długotrwałej ekspozycji ludzi na pola 
magnetyczne 50 Hz oraz na promieniowanie mikrofalowe o 
subtermicznych gęstościach mocy).



Polskie normy na tle Unii Europejskiej

Zalecenie Rady Europy w sprawie ograniczania 
ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych 
o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz (1999/519/EC)



Pole elektromagnetyczne – przepisy 
obowiązujące w Polsce i w innych krajach.
Zasady tworzenia

Ograniczenia podstawowe BHP ludność

gęstość prądu (J): 10 mA/m2 2 mA/m2

Poziomy odniesienia BHP ludność

natężenie pola elektrycznego (E): 10 kV/m 5 kV/m

natężenie pola magnetycznego (H): 400 A/m 80 A/m

indukcja magnetyczna (B): 500 μT 100 μT

gęstość mocy (S): - -

SAR (specific absorption rate) –
tempo pochłaniania energii:

- -



Normy w Polsce, a normy w Europie

Natężenie pola elektrycznego 

� w Szwecji – 10 kV/m

� w Holandii – 8 kV/m

� w Austrii, Czechach, Niemczech, Estonii, Portugalii, 
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech - 5 kV/m 

w Polsce – 1 kV/m.

Brak norm: Dania, Hiszpania.



Normy w Polsce, a normy w Europie

Natężenie pola magnetycznego 

� w Austrii, Chorwacji, Francji i Czechach 
i większości państw europejskich – 80 A/m

Przy ekspozycji krótkotrwałej

� w Finlandii – 400 A/m 

� w Niemczech - 160 A/m

w Polsce – 60A/m.

Brak norm: Belgia, Dania, Hiszpania, Szwecja.



Pole elektromagnetyczne – zalecenia

Dania: Dla nowych linii (instalacji) – kompromis pomiędzy władzami 
lokalnymi i inwestorem zmierzający do utrzymania przeciętnej 
(średniej) wartości indukcji magnetycznej poniżej 0,4 µT

Włochy: Dla nowych linii (instalacji) prowadzonych blisko budynków 
mieszkalnych, szkół i placów zabaw: 3 µT, dla linii (instalacji 
istniejących): 10 µT,  100 µT – w pozostałych miejscach

Holandia: Dla władz lokalnych rekomendowana wartość w przypadku 
lokalizacji linii stwarzającej możliwość długotrwałej ekspozycji 
dzieci na pole magnetyczne: 0,4 µT

Słowenia: Dla linii nowych i przebudowywanych - na terenach: 
lokalizacji budynków mieszkalnych, szpitali, przychodni zdrowia, 
budynków użyteczności publicznej, budynków turystycznych, szkół, 
przedszkoli, rekreacyjnych i parków: 10 µT; W pozostałych 
miejscach: 100 µT 

Szwecja: Ograniczanie pola do wartości możliwie najniższej, przy 
uwzględnieniu kosztów inwestycji oraz innych uwarunkowań



Stanowisko WHO

„(…) w świetle dotychczasowych wyników badań, 
które prowadzono przez ostatnie 30 lat, nie ma 
potrzeby zmieniać przepisów w zakresie składowej 
elektrycznej, a w przypadku składowej 
magnetycznej i ekspozycji krótkotrwałej można je 
nieco złagodzić do 160 A/m (…)”



Poziomy dźwięku różnych źródeł hałasu

Maksymalny poziom 
dźwięku może 

występować w czasie 
złej pogody, tj. przez 

ok. 36 dni w roku

3 dB to dwa razy głośniej



Zapobieganie hałasowi

� zastosowanie przewodów wiązkowych i odstępników
tłumiących(wiązki 2-, 3- lub 4-przewodowe)

� zastosowanie przewodów segmentowych

� zastosowanie wysokiej jakości osprzętu (lokalne 
źródło hałasu)

� zastosowanie izolatorów kompozytowych
(lokalne źródło hałasu)



Inwestycja pod ścisłą kontrolą

�Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko

�Ustawa prawo ochrony środowiska

�Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym

�Ustawa prawo budowlane i rozporządzenia 
dotyczące dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych i hałasu do środowiska



Ochrona środowiska to element procedur 
kluczowych dla inwestycji

� Uchwalanie SUiKZP i MPZP

� Procedura OOŚ



Ocena rozwiązań projektowych

� Decyzja środowiskowa wydawana przez RDOŚ po 
pozytywnej ocenie rozwiązań projektowych i 
przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko 
z udziałem społeczeństwa

� Ocena rozwiązań projektowych pod kątem przestrzegania 
przepisów prawa  (pole elektromagnetyczne, hałas, 
ochrona przyrody, odpady itd.) 

� Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w porozumieniu 
z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym



Kontrola spełnienia wymagań  zawartych 
w decyzji środowiskowej oraz pozwoleniu na 
budowę

� Konieczność wykonania pomiarów kontrolnych 
(pole elektromagnetyczne, hałas) i zgłoszenie 
instalacji (linii) wytwarzającej pole 
elektromagnetyczne do Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska

� Organy Nadzoru Budowlanego

Po spełnieniu wszystkich wymagań zawartych 
w decyzji o pozwoleniu na budowę inwestorowi 
wydawana jest pozwolenie na użytkowanie linii



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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