PLAV
Gdansk, 2020-04-14
Prowadzacv instalacie:
P4 Sp. z o. o.
ul. Ta§mowa 7
02 - 677 Warszawa

WPLYNIJJLO
DO STAROST'A'A POWIATOWEGO w PISZU
dniar 2Q?n -0^ 1 B

Adres do korespondencii:
P4 Sp. z o. o.
ul. Arkoriska 6,bud A3
80-387 Gdansk

(00)659007731425785175

Starosta Piski
Wydziaf Rolnictwa, Lesnictwa, Rybactwa Srodl^dowego,
Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
dotvczv stacii bazowei telefonii komorkowei operatora P4 Sp. z o. o. PIS1901 A
Zgodnie z wymogami Rozporz^dzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporz^dzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja wymaga
zgtoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., P4 Sp. z o. o. z siedzibej w Warszawie przedktada informacj$ o
zmianie danych w instalacji wytwarzaj^cej pole elektromagnetyczne znajduj^cej si$ w lokalizacji:
12-250 Tuchlin, dz. nr 45, gm. Orzysz, pow. piski
Zmiana jest nieistotna, gdyz uwzgl^dniaj^c rozszerzonq niepewnosc pomiarow^ oraz poprawki
wymagane przepisami pkt.7 Zat^cznika do Rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w
srodowisku, nie wyst^puje przekroczenie progu 60% wartosci tych poziomow w miejscach dost^pnych
dla ludnosci okreslonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska.
Przedlozenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy
Prawo ochrony srodowiska - informacje na temat zmiany parametrdw okreslone sq w jedynym
formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.
Zat^czniki:

1)

Formularz aktualizacyjny instalacji

n
l

Z powazaniem
Koordynator OS
Emilia Pi$tka
kom. 790006186

P4 Sp. z o.o. ul. Iasmowa /, 02-6// Waiszawa, XIII Wydzial Gospodaiczy Kiajowego Reje.stiu Sijdowajo
Scjd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REG0N 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zakladowy 48.856.500,00 PIN
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
1. Wypetnia podmiot prowadz^cy instalacj^ dokonuj^cy jej zgloszenia
I.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wJasciwego do przyj^cia zgioszenia
Starosta Piski
Wydzial Rolnictwa, Lesnictwa, Rybactwa Srddlqdowego, Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
12-200 Pisz
PI. Daszyhskiego 7
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadz^cego instalacj§
PIS1901 A (zgloszenie nr 2)
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatdw i wojewodztw), na ktorych terenie znajduje si§
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje si$ instalacja.
woj. WARMINSKO-MAZURSKIE 2.6.28 (KTS: 10042800000000), pow. piski 4.6.28.55.16 (KTS:
10042815516000), gm. Orzysz 5.6.28.55.16.02.3 (KTS: 10042815516023)
4. Oznaczenie prowadz^cego instalacja, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Ta&mowa 7, 02-677 Warszawa________________________
5. Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
12-250 Tuchlin, dz. nr 45, gm. Orzysz, pow. piski
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zal^cznikiem nr 2 rozporz^dzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzaj^cych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, ktdrej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujqca pola
elektromagnetyczne o cz$stotliwo$ciach od 30 kHz do 300 GHz._____________________________________
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosb produkcji lub wielkosd swiadczonych uslug.
Usfugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko&c Swiadczonych uslug: uslugi telekomunikacyjne
dla iloSci do 2000 uzytkownikdw jednoczeSnie.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobp.
9. Emisja pola elektromagnetycznego o rbwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_: 11455W
Antena Sektorowa 12_: 2004W
Antena Sektorowa 13_: 12794W
Antena Sektorowa 21 11455W
Antena Sektorowa 22j. 2004W
Antena Sektorowa 23_: 12794W
Antena Sektorowa 31_: 11455W
Antena Sektorowa 32_: 2004W
Radiolinia RL1: 6918W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkoSd emisji w sposdb automatyczny do wartoSci nie wipkszych niz niezbpdne do
zapewnienia obslugi uzytkownikdw sieci. Metoda zgodna z zasadq dzialania systemu telefonii komdrkowej
okreslona odpowiednimi normami.
11. Informacja czy stopieh ograniczenia wielko§ci emisji jest zgodny z obowi^zuj^cymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkoSd emisji, tak ze obowigzujqce przepisy i normy dotyczpce pdl
elektromagnetycznych sp zachowane.___________________________________________________________
12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonyrmi w zal^czniku 2 do
rozporz^dzenia
LP1.

LP2.

LP 3.

Wspolrz^dne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_: (21o48'23.0"E,53°49'38.6"N)
Antena Sektorowa 12_: (21o48'23.0"E,53°49'38.6"N)
Antena Sektorowa 13_: (21o48'23.0"E,53°49'38.6"N)
Antena Sektorowa 21_: (21o48'23.0"E,53°49'38.6"N)
Antena Sektorowa 22_: (21o48'23.0"E,53o49'38.6"N)
Antena Sektorowa 23_: (21o48'23.0"E,53°49'38.6"N)
Antena Sektorowa 31_: (21o48'23.0"E,53°49'38.6"N)
Antena Sektorowa 32_: (21o48'23.0"E,53°49'38.6"N)
Radiolinia RL1: (21048'23.1nE,53°49'38.6"N)
Cz^stotliwo§6 pracy instalacji:
900MHz, 1800MHz,2100MHz,23GHz

Wysokosc srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_: 53,30m
Antena Sektorowa 12_: 53,30m

LP4.

LP 5.

LP 6.

LP 7.

Antena Sektorowa 13_: 53,30m
Antena Sektorowa 21 53,30m
Antena Sektorowa 22_: 53,30m
Antena Sektorowa 23_: 53,30m
Antena Sektorowa 31 53,30m
Antena Sektorowa 32_: 53,30m
RadioliniaRU :51,10m
Emisja pola elektromagnetycznego o r6wnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_: 11455W
Antena Sektorowa 12_: 2004W
Antena Sektorowa 13_: 12794W
Antena Sektorowa 21 11455W
Antena Sektorowa 22j. 2004W
Antena Sektorowa 23_: 12794W
Antena Sektorowa 31 11455W
Antena Sektorowa 32_: 2004W
Radiolinia RL1: 6918W
Zakresy azymutow i katow pochylenia osi giownych wi^zek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:
Antena Sektorowa 11_: azymut 110°, pochylenie 0-6° (1800MHz)
Antena Sektorowa 12_: azymut 110°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 13_: azymut 110°, pochylenie 0-6° (2100MHz)
Antena Sektorowa 21 azymut 230°, pochylenie 0-6° (1800MHz)
Antena Sektorowa 22_: azymut 230°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 23_: azymut 230°, pochylenie 0-6° (2100MHz)
Antena Sektorowa 31_: azymut 350°, pochylenie 0-6° (1800MHz)
Antena Sektorowa 32_: azymut 350°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Radiolinia RL1: azymut 118° +/-30°, pochylenie 0°
Dla anteny Antena Sektorowa 11_ miejsca dostppne dla ludno$ci nie znajdujq si$ w okreSlonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegloSci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtdwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 12_ miejsca dostgpne dla ludnoSci nie znajdujq si§ w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegloSci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtdwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 13_ miejsca dostqpne dla ludnodci nie znajdujq siq w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegtodci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gtdwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 21_ miejsca dostqpne dla ludnosci nie znajdujq siq w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglodci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gtdwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 22_ miejsca dostqpne dla ludnoSci nie znajdujq siq w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegtoSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gtdwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 23_ miejsca dostqpne dla ludnoSci nie znajdujq siq w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegtoSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gtdwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 31_ miejsca dostqpne dla ludnoSci nie znajdujq siq w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegtoSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gtdwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 32_ miejsca dostqpne dla ludnoSci nie znajdujq siq w okreSlonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegtoSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gtdwnej wiqzki
promieniowania,
a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczehstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, tj. Rozporzqdzeniem Rady Ministrdw z dnia 10 wrzeSnia
2019 r. w sprawie przedsiqwziqd mogqcych znaczqco oddzialywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiqwziqcie mogqce zawsze bqdz
mogqce potencjalnie znaczqco oddziatywad na Srodowisko.
Wyniki pomiardw poziomdw pdl elektromagnetycznych - jako zalqcznik (raport z pomiardw)

13. Miejscowo§c, data: Gdansk, 2020-04-14
lmi§ i nazwisko osoby reprezentujqcej prowadz^cego instalacj§:
Podpis:

Emilia Piqtka

\)

II. Wypetnia organ ochrony Srodowisfca przyjmujqcy zgtoszenie
Data zarejestrowania zgtoszenia
Numer zgtoszenia

i
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LABORATORIUM BADAWCZE REM

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbahski, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

PDA
Polskie Centrum
Akreoytacji

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl

AB 1630

Sprawozdanie z pomiarow pol elektromagnetycznych - srodowisko ogolne
nr 3/03/OS/2020-P4

Nr i nazwa stacji
Ad res
Opraeowanie
Autoryzacja

PIS1901

Tuchlin, dz. nr 45, pow. piski, woj. warmirisko-mazurskie
Specjalista ds. pomiarow
Jakub tukomski
Kierownik Laboratorium
Andrzej Urbanski
Podpis jest prawidtoy

Podpis
Data

Dokument podpisaj^ mcz Andrzej Urbanski
Data: 2020.04.14 0iyPD3 CEST
Povvod: Zatwierdzam uokument

2020-04-06

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyezg
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan"
Strona 1 z 9
3/03/0^/2020 - P4
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1. Informacje ogolne.

P4 sp. zo.o.,
Zleceniodawca

ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa
osoba udzielaj$ca informacji - Emilia Pi^tka
komplet informacji niezb^dnych do wykonania pomiarow i opracowania

Istotne informacje dostarczone
przez zleceniodawca

sprawozdania

Prowadzqcy instalacjQ

P4 sp. z o.o., ul. Tasmowa 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Tuchlin, dz. nr 45, pow. piski, woj. warminsko-mazurskie

Miejsce instaiacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instaSacji urzgdzeri

Outdoor

Osoby wykonujqce pomiar

Piotr Kujaszewski

Data wykonania pomiaru

06.04.20202 r.

Temperatura na poczqtku pomiaru
[°C]

o L

Temperatura na koniec pomiaru [°C]

12°C

Warunki atmosferyczne

Brak opadow.

Wilgotnosc na poczqtku pomiaru
[%]

68%

Wilgotnosc na koniec pomiaru [%]

47%

Inne zrodta pol
elektromagnetycznych

Wyst^puj^

Parametry pracy instaiacji

Maksymalny, stacja skonfigurowana na tryb pomiarowy - wystano sms
z ustalonej tresci do NOC.

2. Podstawa prawna.
2.1 Normy i rozporzqdzenia:
■
■
■

Rozporz^dzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarow
Metodologia pomiarowa

Pomiary w oparciu o Rozporz^dzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258),
Dokument PCA DAB-18 „Program akredytacji laboratorrow badawczych
wykonujqcych pomiary pola elektromagnetycznego w srodowisku" wyd. 1,
Warszawa, 02.02.2017 r.

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w caiosci. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektow przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badan"
3/03/OS/2020-P4
Strona 3 z 9

Cel badari

Okreslenie wartosci nat^zenia pola elektrycznego w miejscach dost^pnych dla
ludnosci.

Opis zestawu pomiarowego

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m 400V/m pracuj^ca w pasmie 0,1 - 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo wazne do 15.07.2021r. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091
pracujqca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.
Niepewnosc rozszerzona 36,6% przy poziomie ufnosci 95% z uwzgl^dnieniem
wspotczynnika rozszerzenia k=2.

Wyposazenie pomocnicze

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618,
swiadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez
Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wst^gowy STABILA, nr
identyfikacyjny 31WL, swiadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 z dn.
02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okr^gowego Urz^du Miar w Gdansku.
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedure sprawdzeh okresowych
IS/PO16-11/03.

Sposob powiadamiania
dysponentow

Zgodnie z pkt 14 zat^cznika do rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 r. (poz. 258) poinformowano dysponentow lokali o planowanych
pomiarach.
Informacji dokonano mi^dzy innymi poprzez:
1. bloki mieszkalne - zawiadomienie spotdzielni mieszkaniowej, zarz^dcy
nieruchomosci, zarz^du wspolnoty, umieszczenie informacji o planowanych
pomiarach na tablicach ogtoszeh w klatkach schodowych blokow lub na drzwiach
wejsciowych,
2. biurowce, budynki uzytecznosci publicznej itp. - przekazanie zawiadomienia do
administracji lub recepcji obiektu,
3. domy jednorodzinne, szeregowce itp.- pozostawienie informacji w skrzynkach
pocztowych lub przekazanie osobiste.

4. Zroznicowanie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych.

Zakresy znajduj$ siQ w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sq w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.
poz. 2448).
Parametrfizyczny
Zakres
Cz^stotliwosci pola ^
elektromagnetycznego
od 400 MHz do 2000 MHz
od 2 GHz do 300 GHz

Skladowa elektryczna E
(V/m)

Sktadowa magnetyczna H
(A/m)

G^stosc mocy S
(W/m2)

1,375 xf Q.5

0,0037 xf Q.5

61

0,16

f / 200
10

5. Charakterystyka zrodet PEM.
Zgodnie z informacja otrzymanq od Zleceniodawcy pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.
„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan"
3/03/OS/2020 - P4
Strona 4 z 9
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Tabela 1. Anteny sektorowe
Charakterystyka promieniowania

kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobq]

24

Rodzaj wytwarzanego pola

stacjonarne

L

sektor 2

sektor 1

Wyszczegolnienie

P

sektor 3

Nadajnik stacji bazowej:
DBS / Huawei

1

Typ / Rroducent

2

Czqstotliwo3c (pasmo) MHz
Maksymalna moc nadawana na
sektor [dBm]

1800

2100

900

1800

2100

900

1800

900

50,79

50,79

46,02

50,79

50,79

46,02

50,79

46,02

1

Typ anteny

Huawei
A264521R1

Huawei
A264521R1

Huawei
A704517R0

Huawei
A264521R1

Huawei
A264521R1

Huawei
A704517R0

Huawei
A264521R1

Huawei
A704517R0

2

Producent anteny

Huawei

Huawei

Huawei

Huawei

Huawei

Huawei

Huawei

Huawei

3

Hose anten

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Azymut

5

Zakres kqtow pochylenia anten [°]

6

Wysokosc zainst. n.p.t. [m]

7

EIRP [W]

3

Obciqzenie:

II

0-6

0-10

0-6

0-6

0-10

0-6

0-6

0-10

53,30

53,30
11455

350

230

110

2004

12794

11455

53,30

12794

2004

11455

2004

Tabela 2. Anteny radioliniowe
Charakterystyka promieniowania

kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobg]

24

Rodzaj wytwarzanego pola

stacjonarne
Antena

Linia radiowa
Lp
1

typ/producen;

czqstotliwosc pracy [GHz]

OPTIX RTN/HUAWEI

moc wyjsciowa [dBm]

typ/producent

srednica anteny [m]

azymut [°]

wysokosc zainstal. [m]

28

VHLPX2-23/Andrew

0,6

118

51,10
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6. Wyniki pomiarow.
Wyniki pomiarow pol elektromagnetycznych dla celow ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.
Pole-E
*Ck( Cs,
+U [V/m]

Pole-H
[A/m]

Pole-H
*Ck, Cs,
+U [A/m]

Wys.
pomiar

Nr
PP

Pole-E
[V/m]

1

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

2

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

3

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

4

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

5

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

6

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

7

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

8

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

Opis pionu

Uwagi

N:53°49'41.38"
E:21°48'22.09"
N:53°49'44.57"
E:21°48'21.29"
N:53049'47.83"
E:21°48'21.07"
N:53o49'51.01"
E:21°48'20.71"
N:53°49'54.23"
E:21°48'20.20"
N:53°49'55.43"
E:21°48'20.03"
N:53°49'36.88"
E:21°48,27.44"
NiSSMg'SSJS"
E:21°48'32.65"

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdtuz gj. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 300m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 400m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 500m
wzdtuz gt, osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 533m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP

WMe

WMh

u [m]
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N:5B°49'34.76"
E:21048'37.73"
N:53°49'33.57"
E:21°48'42.78"
N:53°49'32.30"
E:21°48'47.77"
N:53°49'31.87"
E:21048'49.55"
N:53°49'35.86"
E:21048'18.25"
N:53049'33.94"
E:21°48'13.97"
N:53°49'31.95"
E:21o48'09.66"
N:53°49'29.55"
E:21°48'05.88"
N:53°49'27.64"
E:21°48'01.55"
N:53°49'26.86"
E:21°47'59.96"
N:53049'35.35"
E:21048'12.35"
N:53°49'39.72"
E:21°48'19.88"
N:53°49'44.24"
E:21°48'18.66"
N:53°49'44.55"
E:21°48,23.97"
N:53°49'38.96"
E:21048'24.75"
N:53°49'38.08"
E:21°48'33.24"
N:53°49'34.56"
E:21°48'31.63"
N:53°49'36.21"
E:21°48'23.27"
N:53049'32.48"
E:21°48'18.02"
N:53°49'35.08"
E:21°48'33.33"
N:53°49'49.24"
E:21°48'24.93"
N:53049'38.12"
E:21°48'20.57"

otoczenie stacji bazowej - 300m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 400m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 500m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 533m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 300m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 400m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 500m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 533m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP

9

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

10

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

11

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

12

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

13

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

14

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

15

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

16

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

17

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

18

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

19

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

20

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

21

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

22

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

23

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

24

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

25

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

26

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

27

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

28

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

29

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

30

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

A

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

Tuchlin 43,1 piQtro, okno - DPP

B

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

Tuchlin 44,1 pi^tro, okno - DPP

C

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

D

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

E

<0,7*

<0,002

0,3-2,0

otoczenie stacji bazowej - PKP
otoczenie stacji bazowej - PKP
otoczenie stacji bazowej - PKP
otoczenie stacji bazowej - GKP
otoczenie stacji bazowej - GKP
otoczenie stacji bazowej - PKP
otoczenie stacji bazowej - PKP
otoczenie stacji bazowej - GKP
otoczenie stacji bazowej - PKP
otoczenie stacji bazowej - GKP
otoczenie stacji bazowej - GKP
otoczenie stacji bazowej - GKP

Tuchlin 41, brak dysponentow, pomiar przed wejsciem
-DPP**
Tuchlin 40, brak zgody dysponentow, pomiar przed
wejsciem - DPP**
Tuchlin 42, brak zgody dysponentow, pomiar przed
_____________ wejsciem - DPP**_____________

* ponizej czufosci zestawu pomiarowego
**Zgodnie z rozporzqdzeniem pkt 14, dysponent zostat poinformowany z 3 dniowym wyprzedzeniem.
GKP - gtowne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP- dodatkowe punkty pomiarowe
PP - pion pomiarowy
U - niepewnosc pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzgl^dnieniem wspotczynnika rozszerzenia k=2
Ck- wspotczynnik pomiarowy badanej stacji podany przez operatora (Ck=l,0)
Cs - poprawka pomiarowa zastosowany w przypadku wyst^powania innych instalacji na obszarze pomiarowym (Cs=2,5)
WMe- wartosc wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dost^pnych dla ludnosci dla sktadowej
elektrycznej pola
WMH- wartosc wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dost^pnych dla ludnosci dla sktadowej
magnetycznej pola
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7. Stwierdzenie zgodnosci
Na podstawie wytycznych podanych w Rozporz$dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 iutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotycz$cych zrodta wymagah, ktore muszq bye spetnione (zat^eznik do rozporz^dzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 Iutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadt? podejmowania decyzji zgodnq z pkt 26
zaiqcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 Iutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikow
pomiarow pol elektromagnetycznych wykonanych w dniu 06 kwietnia 2020 r. stwierdzono, iz w miejscach
dost^pnych dla ludnosci, dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w srodowisku, okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, uznaje si$
za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktorym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku, udokumentowano, ze zadna z wartosci
wskaznikowych nie przekraeza wartosci 1.

8. Oswiadczenie.
Wyniki badania odnosz$ si$ wyt^eznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jaktylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatgeznikow.
Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionow pomiarowych
Zat. 3. Zatgczniki grafiezne
Koniec sprawozdania
Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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Zaf. 2. Widok pionow pomiarowych
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Zat. 3. Zatqczniki graficzne.
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