
 

Rejestr terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku,  
z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności  

  

  

 Lokalizacja terenu     Pomiary    
Data pomiaru 
stwierdzającego 
przekroczenie  

Uwagi  
Adres instalacji  

Współrzędne 
geograficzne środka1  Odnośnik do szkicu 

terenu  
Rodzaj terenu2 oraz 
powierzchnia w m2   

Zakres 
częstotliwości 
[MHz]  

Składowa 
elektryczna 
[V/m]  

Składowa 
magnetyczna  
[A/m]  

Poziom 
dopuszczalny 
[V/m] lub [A/m]  

Odnośnik do 
sprawozdania  

Długość  Szerokość  

Warszawa przy ul. Bora 
Komorowskiego 22 

-  -  

Sprawozdanie Nr 
529/16 z pomiarów pól 
elektromagnetycznych 

o częstotliwości 
radiowej 

Dostępny dla ludności, 
balkon na 13 piętrze 

przy ul. Fieldorfa 12 o 
powierzchni  7 m2 

800-2600 7,39 - 7 V/m 

Sprawozdanie Nr 
529/16 z pomiarów 

pól 
elektromagnetycznych 

o częstotliwości 
radiowej 

14.06.2016 r. 

Po zmniejszeniu mocy nadajników 
poziom pól został obniżony poniżej 
poziomu dopuszczalnego –  
sprawozdanie przekazane przez  
operatora Nr SB02-11381-01 z dnia  
30.06.2016 r.  

Warszawa przy 
ul. Magiera 28A 

- - 
Sprawozdanie Nr 

539/17 z pomiarów pól 
elektromagnetycznych 

o częstotliwości 
radiowej 

Dostępny dla ludności, 
w świetle okna, p. II 
szkoły nr 56 przy ul. 

Fontany 1 

900-2100 8,13 - 7 V/m 

Sprawozdanie Nr 
539/17 z pomiarów 

pól 
elektromagnetycznych 

o częstotliwości 
radiowej 

12.06.2017 r. 

Po zmniejszeniu mocy nadajników 
poziom pól został obniżony poniżej 
poziomu dopuszczalnego – 
sprawozdanie przekazane przez 
operatora Nr 3449/2017/OS z dnia 
28.06.2017 r. 

Warszawa przy 
ul. Bartoszewicza 3 

 - -  
Sprawozdanie Nr 

300/WA/18 z 
pomiarów pól 

elektromagnetycznych 
w częstotliwości 

radiowej 

Dostępny dla ludności, 
taras lokalu 

mieszkalnego, ostatnie 
piętro nr 31 przy ul. 

Sewerynów 4 

900 - 2100 7,29 - 7 [V/m] 

Sprawozdanie Nr 
300/WA/18 z 
pomiarów pól 

elektromagnetycznych 
w częstotliwości 

radiowej 

12.04.2018 r. 

 Po zmniejszeniu mocy nadajników 
poziom pól został obniżony poniżej 
poziomu dopuszczalnego – 
sprawozdanie przekazane przez 
operatora Nr 
LBMT/017/04/18/PEM/OS z dnia 
24.04.2018 r. 

Warszawa przy 
ul. Bartoszewicza 3 

 - -  Sprawozdanie Nr 
300/WA/18 z 
pomiarów pól 

elektromagnetycznych 
w częstotliwości 

radiowej 

Dostępny dla ludności, 
taras lokalu 

mieszkalnego, ostatnie 
piętro nr 31 przy ul. 

Sewerynów 4 

900 - 2100 7,96 - 7 [V/m] 

Sprawozdanie Nr 
1174/WA/18 z 
pomiarów pól 

elektromagnetycznych 
w częstotliwości 

radiowej 

8.11.2018 r. 

Po wyłączeniu anteny sektora III 
(azymut 310°) skierowanej w stronę 
tarasu przy ul. Sewerynów 4 w 
Warszawie – sprawozdanie 
SR/0024/11/2018 z pomiarów 
wykonanych w dniu 15.11.2018 r. 

1 Orientacyjny środek terenu, na którym stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych  
2 Dostępny dla ludności lub przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową  

  

Podstawa prawna: art. 124 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  


