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Gdansk, dn. 2020-10-23

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa
Petnomocnik: Anna Ziarkowska
Pelnomocnictwo numer: 3299/01/16
z dnia: 2016-01-18
dane do korespondencji:

WPLYNl?LO
CCSTAROST.VAPQ'.VA'OA'ESOw •ISZU

Networks! Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdansk
tel. 602208422

Starosta Powiatu Piskiego
Starostwo Powiatowe w Piszu
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz

Dotyczy: ustawowego obowi^zku, wynikaj^cego z art. 152 i 153 - Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. z 2020r. poz.1219 z pdzn. zm.)
Dziaiaj^c z upowaznicnia T-Mobile Poiska S.A. z siedzibq ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, zgtaszam
instalacj$ wytwarzaj^c^ pole elektrorragnetyczne.
Instalacja radiokomunikacyjna - 73353 (43238N!) GEC_PISZ_PILCHY17

W zalsaniku przesvtafn:
1. Pelnomocnictwo,
2. Kopia pctwierdzenia wniesienia oplaty skarbowoj,
3. Sprawozcanie z pomiardw pdl elektromagnetycznych wykonanych dla celow ochrony srodowiska.
Otrzymuj^:
1. a/a
<2/adrosat

I•

. FORMULARZ ZGtOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJ4CYCH ROLA
ELEKTROMAGNETYCZNE
I. Wypetnia podmiot prowadz$cy instalacj^ dokonuj^cy jej zgtoszenia
1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wtasciwego do pnyjqcio zgtoszenia:
Starosta Powiatu Piskiego
Starostwo Powiatowo w Piszu
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqcego instalacjq:
Instalacja radiokomunikacyjna - 73353 {43238N!) GEC_PISZ_PILCHY17
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktdrych terenie znajduje siq
instalacja, wraz z podaniem symboli KTS11 jednostek terytorialnych, na ktdrych terenie znajduje siq instalacja:
woj. WARMINSKO-MAZURSKIE -10.04.28
powiat piski -10.04.28.1.55.16
gmina Pisz- 10.04.28.1.55.16.03.5
4. Oznaczenie prowadzqcego instalacjq, jego adres zamieszkania lub siedziby:
T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa
5. Adres zakladu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
PILCHY 17A, 02. NR 172/1.
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipco 2010 r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879):
Instalacja radiokomunikacyjna - ktorej rownowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W,
emitujqca pola elektromagnetyczne o cz^stotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziaiainoici, w tym wielkosc produkcji lub wielkosc swiadczonych uslug:
Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komorkowej T-Mobile Polska S.A. - usfugi telekomunikacyjne w zakresie
Iqcznosci bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):
Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobej przez siedem dni w tygodniu.
9. Wielkosc i rodzaj emisji2>:
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegblnych anten zostalo podane w pkt 12 tj._________
Lp.

Rownowazna moc promieniowana izotropowo (EIRP) (W)

1.

9742

2.

9742

3.

9742

4.

6815.8

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:
Urz^dzenia technologiczne instalacji radiokomunikacyjnej 54 wyposazone w automatyczn^ regulacj§ mocy
nadajnikow. Nadajnik pracuje z najnizsz^ mozliw^ moc^ niezbfjdnc) do realizacji pot^czenia. Podana w niniejszym
opracowaniu moc emitowana przez instalacjg jest mocq maksymaln^. W rzeczywistosci instalacja emituje pole
elektromagnetyczne z duzo mniejszij moc^ niz jest to zakladane.
11. Informacja, czy stopieh ograniczania wielkofci emisji jest zgodny z obowiqzujqcymi przepisami:
Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujqcymi przepisami.
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12. Szczegotowe done, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiomi okreslonymi w zatqczniku nr 2
do Rozporzqdzenia:
* ' ,
1)

2)

Wspotrz^dne
geograficzne

1.

2.

3.

4.

2r,53,13.6"
SBMO’SS.l1'
21a53l13.6"
53°40'58.1"
21053'13.5"

sa^o'ss.r

zrss'iB.s1
SBMO'SS.l"

3)

Cz^stotliwosc
Wysokosc
lub zakresy
srodka
cz^stotliwosci elektrycznego
pracy instalacji
anteny
[MHz)
[m n.p.t]

4)

5)

Rownowazna
moc
promieniowana
izotropowo
(EIRP)
[Wj

Azymut
Kqt
lub zakresy pochylenia
azymutow lub zakresy
kgtow
pochylenia

n

a

LIE 800/
UMTS 900/
GSM 900
UMTS 900/
GSM 900/
LTE 800
LTE 800/
UMTS 900/
GSM 900

49

9742

20

49

9742

140

49

9742

260

23000/
80000

51.6

6815.8

211

2/
2/
2
2/
2/
2
2/
2/
2

nd.

’) toleroncja azymutu od -10' do -r 10^.

6) Kwalifikacja instalacji:
Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostqpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko. Inwestor T-Mobile Polska S.A..
dokonal kwalifikacji przedsi^wzi^cia. Miejsca dostQpne dla ludnoSci znajduj^ si^ w odlegfosci pozwalajacej na
stwierdzenie, ze analizowane przedsiQwzi<jcie nie kwalifikuje si^ do przedsi$wzi$c mog^cych znaczfjco oddzialywac na
srodowisko.
7) Wyniki pomiarow:
Przeprowadzone pomiary pol elektromagnetycznych dla celow ochrony ludnosci i srodowiska wykazaly, iz na terenie
otaczaj^cym instalacje nie wyst^puj^ natQzenia pol elektromagnetycznych przekraczaj^ce wartosci graniczne dostgpu
dla ludnosci.
Wyniki pomiarow poziomow pol elektromagnetycznych zosialy przedstawione w sprawozdaniu wykonanym przez
akredytowane laboratorium firmy Networks! w dniu 23.10.2020r. Nr sprawozdania 6053/2020/OS- zal^cznik
13. Gdansk, dn. 2020-10-23:
Imi? i nazwisko osoby reprezenlujqcej prowcdzqcego instalacfc:
Anna Ziarkowska (pefnomocnictwo 3299/01/16, z dnia: 2016-01-18)
Podpis:

p

II. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmuj^cy zgtoszenie
Data zarejestrowania zgtoszenia:

Numer zgtoszenia:

Objainienia:
l) Symbols Nomenklatufy Jcdnosiok Tcrytorlalnvch do Colov.1 Starystyrmych naipjv podawac 7Rodoie i fo/por*;jd2cnlerr Kodv MlniMiow / dnia H hstopada
2C07 r. w sprawie v;pro\vadren a rJomeok;a:urv Jedncs:p< Terytorialnvch do Cel6\»/ Stalyslycznych <N7S| (Dz. U. Nr 214, po7.3573, r poxn rm.;.
2i W prrypadku slacji eleklroenergelycznych I rapowieiurtycll Imii olokiroonOfgotycitlych napiocio znamionowe, a w ptiypadku oozostaJych Inbiatacjl
riwnowaine mote pfooDenowane iaoiropuwo (EIRPJ poszczegdlnych omen.
3) Lcfba porz^dkowa igoona i numeracy punktow </.• odpc/.'lednich 0o rodjalu instalacji usteoarh aalqczmko nr 2 do ro^pof'/qdten.a
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Laboratorium Badan Srodowiskovvych
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
e-mail: Laboratorium©netvvorks.Dl
AB 419

SPRAWOZDANIE 6053/2020/05
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obickt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numeri nazwa: 73353 (43238N!) GEC_PISZ_PILCHY17
Adres: PILCHY 17A, dz. nr 172/1, Powiat piski, WOJ. VMRMINSKO-MAZURSKIE

Data wykonania pomiarovv: 2020-10-22

SprawozOa-'le z Sacan ocz piscmncj zgcdv iaboratoriun nie tiozp bye pcwlelanc naezej niz w calosci.
Wyrlk przeds'.awionc v* niniclszym sprav/azGaniu odnosz^^ wyl^czme CO bddanego obiektu i co warunkov. i korflguracji
urza^J^cn w dnlu wykonywania porriarew.
Formularz r-13
S'.rona/SIron: 1/6

Wydanic 23

Sprawozcan e: Ocbrona Srodowiska

ODov.i^zuIe od dnia 02-03'202D

-Bhyrjloriu'Ti Dodori Srodow skowyci
ul. Kasprzao :8/2II. 01-211 '.Vars^awa

Sprawozdanic
6053/2020/QS

1. WJasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
2. Zleceniodawca:
T-Mobile Polska 5.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
3.

Przedstawiciel zleceniodawcy:
Glowacka Agnieszka, Networks! Sp.z o.o.

4.

Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanic sprawozdania z pomlarovv natQzenia pola elek'rycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikocyjnej T-Mablle Polska 5.A. zlokalizowanej w
miejscowosci PILCHY 17A, dz. nr 172/1.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiarow pol elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
73353

(d3238N!)

GEC_PISZ_PILCHY17

w

odniesieniu

do

vvymagan

okreslonych

w

Rozporzudzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie spcsobdvj sprawdzania
dolrzymania dopuszczalnych poziomow pol e/ektromagnetycznych w srodowisko (Dz. U. 2020,
poz. 258).
6.

Pomiary zostaiy wykonane przez:
Kulygin Michai
Nowak Pawef

7.

Informacje o zrodtach pol elektromagnetycznych

7.1. Sposob identyfikacji badanych zrodeJ pol elektromagnetycznych
Identyfikacji zrodel I parametrow technicznych dokonano na podstavvie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji micjsca wykonywania badan.
7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzqdzeh technicznych. Opis obiektu badah i
jego otoczenia
Insta.'acja radiokomunikacyjna zlokallzowana jest na terenie ogrcdzonym. An:eny zawieszono
na vviczy kratowej. Urzadzcnia stcrujace oraz zasilajijce zainstalowano w szafie outdoor u
podstawy vviezy. Wokot instalacji znojduje sie wles.
Instabcja radiokomuni-:acyjna jest obiektem bezobslugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwi^zane sq z prowadzonyml w zaleZnoscl od potrzeb konserwacjami, przeglEidami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozaanie z boczri i'cz o scTincj zgoOy Ittbur^lonijm nie r^c bye poMiclanc naezej niz w caiosc .
Wyrik przecstawiane »v oiriejszyir sprawozdariu odnosza sig wyl^cznie dc tacanego oDieklu i co warunkdw kanfguracj
v« crij .vykonywanla doh a'6w.
Fotmularz f-is
S'rona/Stron: 2/6

V/ydanle nr 23

Sprav.ozdanie: Ochrona sredowiska

Obn.viflzuie od dnia 02-03-2020

iaOora:oruir Badart SrodowisKowych
lI. ^asprzaka 1P./2Q. 01-211 <.Vsr57awa

Sprovvo7danie

6053/2020/05

7.3. Parametry techniczne frodia pola elektromagnetycznego
Dane przec.stavviajqce maksymalne parametry pracy instalacji p-zekazane przez zleceniodawc^:
Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:
Charaktor\'Siyka promienlowanla
kienjrkov.a
------ RTeciv^vi
pracv [h/cobe!
24
^namo'iowe
HC
Staclonarnc

nt

□i
CT^stctllwoSci pracy [MHz]

ip.

L"E 800/ csy 9CC/ L'MTS
900
I
800/ GSM 9CC/ UMTS

l
2

900
LTE 800/ GSM 900/ UMTS
900

3

anteny
,4DU-l5l?R0vO6
Huawe't
ADJ4517Ra«06
M uav. pi
ADJ4S17R3V06

rrcc

liaba
anten

.i

1

lloav.ei

Parametry radiohnii:
Charakterystyka promlcriiov/onia
Rzeczy.vistv czas pracy fh/dooc'
warurkl pracy
Rodzai vAThvarzaneao ocla

1 J

rtt1

fm n o.tl

20

2/ 2/ 2

49

974?

rwi

140

2/ 2/ 2

49

9M2

260

2/ 2/ 2

49

9/42

kierLnkcwa
24
znamlonowe
4ta:l^na^^L,

5$
Unla radiov/a

Lp.

moc
promicniov/ana
Izotropov^o

Cztislotllwoic
pracy [GHz]

Typ/ Producer.t

produccnt

jsirp) rwi*
>

«

W hR:CSSO\ ML 6063 23G»’Z
23MHz Ericsson
NP ERICSSOn Ml 6357 R2-*
70/SOGHz 250MHz Ericsson

23
0815.8
80

[m]

(»)

wWysokoii
zalnstalov/aria
n.p.t [m]

(1.6

211

51.5

Srcdnica

Typ/

AMT2/2 C.6
23/80
HP/HP
Ericssor

anteny

Azymut

7.4 Inne zrodla pol elektromagnetycznych
Na

podstavvie informacji

otrzymanych

od

uzytkownika

oraz

obserwacji

otoczenia

miejsca

wykonywania pomiarow oraz dokumentacji nie stwlerdzono wystQpowania innych zr6de^
promieniovvania elektromagnetycznego, klore w zakresie baoanych cz$stotliwosci mog^
bezpoirednio wplywac na vvynik wartosci mierzonej,
8. Opis pomiarow
8.1. Metoda badan
Rozporz^dzeniem Mlhistra Kllmatu z dnia 17 lutego 2020 r. vv sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomovv pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020,
ocz. 258), okreslona vv pkt 25 ppkt 1 zal^czmka do niniejszego rozporzgdzenia.
Zgodnie z art. 122a ust. lb ustawy Prawo Ochrony Srodovviska, w Drzyoadku wprowadzenia na
czqscI

albo catym terytcnum Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzvvyczajnego, o ktorym mowa w

art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. {Dz. U. poz. 483, z
2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia
epioemiczncgo lub stanu ep^demii, o ktorych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zvvalczaniu zakazen i chordb zakazrych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z
pozn. zm.8) ), pomiarow > nie przeprowadza siq w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach
uzytkowych zlo<alizowanych na terytorium obj^tym stanem nadzwyczajnym, stanem zag-ozenia
epicerrucznego lub stanem epidcmii.
VV zwiazku z obecnie obowiazujqcy rri_.sta nerp e p id em i i, pomiarow nie wvkonano w loka Iac h
mieszkalnych ora? vv loka la ch uzytkowych zlcka lizovva nvch w obEza^ze oomiarowym orzedmiotowei
instalacji •'adiokomunikacvinei.
8.2.Termin pomiarow i warunki srodowiskowe
Podczas

wykonywama

pomiarow

pol

elektromagnetycznych

nie

wyst^powaiy

opady

atmosferyezno. Wyniki pomiaru parametrow oogodowych przedstawia ponizsza tabela:
Data
[rrrr-mm- ddl

Gcdzira
[hh:mm-hh:mm]

2020-10-22

12:30-13:30

War.inki srodowiskowe
Temoeratura [CC1
Wilootnosc wzqledna |%r
Przea porrvaren Pq oomlarach Przed pomiaien Po ponnarach
-.7.7
17.9
SO. i
49.7

8.3. Warunki pracy urz^dzeh nadawezyeh
Podczas pomiarow zostaiy uwzglqdnone poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcq,
umozliwiajace

uwzglQdnienie

maksymalnych parametrow

pracy instalacji zgodnie z pkt 7

zal^cznika do Rozporz^dzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
Sprawozdanle i bada'i be/ pisemnej /gedy ioborutorium nlc more bye pow elare macze| nil v. calcici.
vVyn< przedstawicne v. nin e|szym ipidv.o/camu odnos/^ s c ivyl^c/nie co bsdanego Obie<lJ i Oo warjnkoW i konfigu-aqi
jrz^dzen .v dnlu wykonywama pomla-cw.
Fyrnuia'/ r-13
Slrond/Slron: 3/G

Wydanic rr 23

Sprawozdanie: Och'ona S'oco.v ska

OBcw a/jjc od dnia 02 03-2C2C

_3toratorium Badan Srodowiskov.ych
■il. Kaoor^.)<ci .B:‘70, 01-?ll Viars/.y/ja

Spravvoxtirtnic
6053/2020/QS

sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych vv srodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).
8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zcstavv pomiarowy sluzEicy do pomiaru notQzenia sk<adowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmnwcqo miernika i sondy pomiarowej:
__________
Oznaczenie
Numer
Oznac/enie
Numer
Producent
Model
Mode'
Preduci-nt
sonriy
nierrika
fabryczny
fabryczny
Narda
Narda
Miemik pdl
Sor.da
Safer-/
Safety
M-07
elcktromagnetycznydr-0209
EF5-26
o-tsig
Test
Test
NBM-S50
■3391
______ Solution_____________________
___________ ____________ Solution
. ._______
Miu-niki nalc/r-ii sda rlek;'nr-.igndyr?rrg: pnairgoj.i s<rc^o'.v'mu sprawczel j zqidne z prcceduiJj -.vs-A-rq-.r.-n^ P-M i P3-01.
/.-r
MC'Cowan a zc-sU-nj csnilaiowsgj z Jiid 30 sierpnia 20.0 o r'.unsrze LWCMp/V»72?<i/iO «.yd.inc rvcz Irtbofatoilum V/zc-co*-* I M-lr^ cg
Pols Slc^t'O-noonetycznaqo a'MPP:
\Vr«iD«v$<le|.
Oalj ivdinaici sz/iddcclwa w/rrrn.vdn .i:
^ii'rpnia 2021 (/cr-nr.r r nrorcd'iT. wc-A-f ctaiii) P-03).

Oznaczenie

Producent

miernika

Narda
Safety

Numer
fabryczny

Model

Oznaczenie
sondy

Praducent

Model

Numer
fabryczny

Narda
Sonda
Safety
EFA-0066
Test
Test
6092
Solution
Solution
M*rriki rot^/rn i pole cIcKt-rmonnctyeznego pnd^gajft c^rosovemu spra-AdZcnij zqodnie z prcc^dur.i \«fv.ni;ir;nc. p-03 i ra-Ol Swiadectwo
wzan:D«crlj zealcvu porr.3rp.vBgo r mir. Ji narca
: nurrerzo . V.'ir'P/'/.vg5}•;0 «ydane 3'Zei Lobo'clonum Wz&-c6»v I Mrr’plig » ^ola
Llrcronigiriycr-eg: {IWIP-P) P:i:e:-rlll y/rotla"s«io;
Daia oail.oi-i Swlalci’.'.a .\zjriz/zz; i« 23 rns-to 2022
S prcnrd.rn wF*rctr7Ta P-03)

M-07

Miemik pci
elektromagnetycznycn
NBM-550

S-D7Z

F-0209

Termohigrometr:
Oznaczenie:

th-o?

Prodocent:

AZ INSTRUMENT CORP

Model:

Termohigrometr AZ8706

Ddta woznosci sw adcct.va wzcrcawania. 21 grudnia 2020 (zgodne 7 procedure v.ey.ru'trzMd P-03;.
Daimierz:
Numer
seryjny

Nr swiadectwa
Data swiacectwa
wzorcowania
wzorcowania
Daimierz
-1609.10-M11-4180D-09
Leica
1042956700
9 styeznia 2015
laserowy
1748/14
Data »V2znosci swiadectwa wzorcowania: 5 styezn a 2C25 (zgocnie z procedure .vewnetrzng P-03}.

Oznaczenie

Producent

Typ

8.5. Znaki ostrzegawcze
Urzadzcnia nadaweze oraz obszar wokol obiektu oznaezono syrnbulami zgocnymi 7 PN-74/T 06260. Zrddla promieniowania elektromagnetyeznego - Znaki ostrzegawcze.
9.

Wyniki pomiarow
Pole elektrycznc____________________________________________________

Nr
pionu

1
7

4
b
6
7

0
10
11

Opis umieiscowienia
plonu {punktu}
pomiarowego

GKP 2CB, In oc ogrooze-iia
nstalac'l radlokorrun k^cylne;
C-KF 2C°. 20m oc cgroczcnia
instalaci rDdickorrunikDcyJnc'
GKP 2C“, <lom oc ogrodzema
nsralac;l radii:kou-iinikriryine;
GKF 20°. 60m oc cgroczcnia
Instalaci radickoirun kacyine6KF 2Cn. 80ni oc cgrodZL-nla
instalaci) radickorrun kacyineGKF 140s, imoc egroozema
insldlac;! radiokomunikacyinej
GKP 140s, 20rr oc egrodzeria
instalaci radickomunikacyjnej
GKF 140°, 40rr oo ogrodzerla
I nslalQc I radi c korru mkacyjnc)
GKP 140s, 60n- oc egrodzeria
1 nstelad radiokoirunikacyineGKP 140s, SOrr oc egrodzeria
instelac i radickorrun kacyjnc:
GKP 2110, lm od egroczema
nstelaci radickorrunikacyjnc:

V/spdfrzQCne
VVskaznikov/a
geogrnficzne
v/artosc
pionu
poziamu
(punktu)
emisji pdl
pomlaruelektromag-

Sonda
S-26

Sonda
S-07Z

SUMA

V/artoid noteienia pola
cleklrycznego po
uwzglQdrilenlu popraivek
pomiarowych
powi^kszoha 0
r.lepewr.o4d pomiaru 5 E
tV/m]

0.3-2,0

<1.0-

<1,0'

<1,0-

1.9

0.07

0,3-2,3

<1.0-

<1,3*

<1,0*

l.D

0.07

0,3-2,3

C.G*

< 1,3*

<i,o-

1.9

C.07

0,3-2,3

<1,0*

<1,3*

<1.0*

1.9

0.07

0,3-2,U

<1,0"

< 1,3*

<1,0‘

1.9

0.07

0,3-2,a

<1.0*

< 1,3'

<1,0*

1.9

0.07

0,3-2,0

<1,0*

<1,3*

<1,0*

1.9

0.07

0,3-2,3

<1,0*

<1,3*

<1,0*

19

0.07

0,3-2.3

<1,0*

<1,0*

<1,0*

1.9

0.0?

0,3-7,3

<1,0*

< 1,0'

<1,0"

1.9

0.07

0,3-2.0

<1.0*

<3.0*

<3.0*

5.B

C.21

Wysokosc
pomiaru
lm]

Zmierzona warfoSd
nal^Zenla pola
elektryeznego E [V/rhJ1-6

wi

Sprawozcan c z bacari tez plscmrei zgocy iBboralorlum nie tmiZe bye powlelane inaezej mz w catcsc
>Vym< przedstawione «v niriejszyrr sprawozdaniu odnoszj sit; -/.yljcznic dc baCancgo obiektu i co warunkow onPgurarj
urza.d?efi w dmu wykonywania pomiarov«.
Fomularz F-13
Strop a/Stran: 4/6

VVydarie rr 22

Sorav/ozdan'c: Ochrona srodow ska

Obowiqzujc od dnia 02-33-2020

wego3

53o40'58,2"
21°53'14.Q"
53,•4C'58,9,,
21053'14,3“
S3o40,5S,5"
2l0S3'14,7"
53c41 C, 1 .1
21°53‘15,1"
S3°41C,7''
5,4"
53°40‘57,9"
2l053'14,0”
5'J“40'57,4"
Zl-Sa'H,?"
53n40S6i0"
21°53'15,4"
53“4C'56t4"
2ln53'lo.O"
53o40‘5S,v"
21ll53'16.7,,
S3“411'57,8"
21053,13,6"

*
Labo'atorluu'n L'ador S-oco.viskew yen
jl. Kusprzakz 13/23, C:-?: vVa-SZd.vd

GKf1 211°, 2Dm od ogrodzenia
• r ota la c|> rad iokonunikacyine'.
GKP 21 le, 40m od ogrodzenia
irsialatli radiokorunixacyinej
GKP 21 le, GOm od ogrodzenia
irstalacy '•ad okomni <acv|iic
GK*1 250°, :-n od ogrodzeii a
Instaiacl^ rad okomunkacyjne:
GKP 260°, 20n oc egrodzeria
ins’.u act *ad ckorrun kacyjne]
GK^ 260®. -IDr-i oc cg'odzenla
In^ra acl 'aJickoirun'kacyi'C!
GK° 260°, ODrr oc cg-odzeria
inataiacii -ad ckon'uinkacylnci

12
13
1-1
15
16
17

18

GKP 260i’1 80ir. oc cg'odzcria
Instalacji radickorrumkacyjnei
GKP 20°, 245rr oc an:en

19

$sk:n’,oy,ycn
GKP 20°, 49 jir od an:en

sektorov/ycn
GKP lao3, 24Sir cd anten
sek-o'dv/ven
GKP 140=. 490m cd ar'en

.lektri'owvcl*.
GKF 260’. 243m od orten

sektorowych
GKP 260°, 49Cm nd arteo
sektorcwyrh

Sprawozdanie
6053/202Q/QS

BSMO'S/,-!'

0/3-2,G

<1.0*

<3.0*

<3.0*

5.8

0.21

0,3-2.0

<1.0-

<3.0*

<3.0*

5.8

0.21

0,3-2.C

<1.0X

<3.0*

<3.0»

5.8

0.21

0,3-2,0

<1,0-

<1,0*

<1,0*

1.9

0.07

0,3-2,0

<1.0*

<1,0*

Kl/O'

1.9

0.07

0.3-2,0

<1,0-

<1.0*

<1,0*

1.9

0.07

0.3-2.0

<1,0’

<1,0*

<1,0*

1.9

0.07

0,3-2.0

<1.0*

<1,0*

<1,0'

1.9

0.07

SS’-'-O =7,5"
7-.a53'8,3"

0,3-2.,U

<1,U*

<1,0*

<1,0*

1.9

0.07

S3I,4 r5,4"
21°5318.2

C.3-2.0

<1,0*

<1 0*

<1,0*

1.9

0.07

53J4i 17,9"
21=5372.7"

0,3-2,0

<1,0*

<1.0*

<1,0*

1.9

0.07

53s40 51,9"
2l:*53,22,r

0,3-2,0

<1,0*

<1.0*

<1,0*

:.9

C.07

0.3-2,0

<1,0*

<1,0*

<1.0’'

1.5

0.07

0.3-2.0

<1,0*

<1.0“

<:,ox

1.9

0.07

21nS3,l3,0'
52a40'5Sr7'
2l053'12.5'

53,d0,55,l ‘
21°S3,12,3'
530<10'58(0"

yia53'l2A‘'
531"10‘57I9"
21’5312,4"
53B40'S7,7"
21Jb3 11,3"

sa^o-s?,^1
21’53 10,3"

Sj’dO-S.C-’

21,53'30,5'
SS^O'Sfi.f.'

21®53,1,U"

sa^o'ss.a*
21l’52,48.3’

Pole rragnetycznc (wyzraezone na oedstawie pormaru wartosc: natezenia pola elektrycznego)

Nr
p:on0

1

2

3
4
5
5

,•
5

10
11
12
13
14
15
1G

1?
18

19

Opis uriilejscowienia
plonL- (punktu)
pomlarowego

GKP 20°, lin od ogrodzenia
rslalacji raciokomuniKacvinei
GKP 20®, 20m ad ogrndzema
irnralacii radiokamurnzacyinei
GKP 70°, 43m od ogrodzemo
irstaladi radiokomun'Kacyine’
GKP 20°, 6rim ad ogrndzen a
instdlacji rad okonun kacyjnet
GK3 20°, 00m od pgrodzen a
inatalacl ’•ad ckomun kacylne1
gkp 140=, :m oo ogrodzenia
Insiaiacj -od ckomun kacyjnej
GKP 140D, 2Or-, oc cg-odzenia
inktaiacl -jd ekon-un kacyjncj
GKP 14C=, 4On oc cg-odzcnia
insra;ac.]i rad ckon-imkacvinei
GKP 141!=, 60m oc ng-odzerla
ins'.alacii rad ekemunikacyir.ci
GKP 140=, 80ir od ogrodzenia
i nstalac'i ra di o kom u nl ka cytnei
GKP ill’, lo od ogrodzenia
insralani radickommikacylrci
GKP 71:=. 20m od ugrodzen a
instaldc;.! radiokem jnlkacyirei
GKP 21:'=. 40m cd ngrndzsn a
i nstalac,I radi okom unikacyjrci
GKP 21i=, 60m cd ogredzen a
instal5r.;l radlokcmnlkacvirci
GKP 260°, Irr. cd ogrodzenia
nstalac.’i radiokoT J-ikacy'i-ei
GKP 260=. 2Cm cd ogredzen a
insUlac. I radio<om jnikacyjrej
GKP 260=, 4Cm cd ogredzen a
nstalac.i raaio<m)jnlkacv‘nel
GKP 2G0=, 6Cm cd nerndzen a

instaiac!i raoiOKomunikacv'.nci
GKP 760°, SCm cd agrodzen a
nslalecd racloko-nurlkazy^ne]
GKP 20=. 245m cd anter
sektoro*Nych

WysckosC
pomlaru
[m]

Zmlerzona v/artoid natgzenia
pola magnet-yeznego H [A/mJl

Wartosc nat^zema
oola magnetvczriego
po uwzgl^dnienig
poprawek
pomiarcwych
powi^kszona o
nicpcy/noic pomiaru5
H fA/ml *"

Wspprrzedre

:'

Wskainlkowa gcogroficzre
v/artoW
pioru
pozlomo
(purktu)
cmisji p6l
oomiaroelektromagwego3
retyeznych

Sends
5^6

Sonda S(I7Z

SUMA

0,2-2,0

<0.002*

<0.003*

<0.003“

C.005

■0.07

G,3-2,0

<o.oo:j«

<0.003-

<0.002-

0.005

0.07

0,3-2.0

<0.0C2*

<0.003*

<0.003*

0.005

0.07

0,3-2,0

<O.0O3B

<0.003*

<0.003*

0.005

0.07

0,3-2,0

<0.003*

<0.003*

<n.0l}3,,

0.005

0.07

0.3-2.0

<0.003*

<0.003*

<0.003*

0.1105

0.07

n.3-2,0

<0.003*

<0.C03*

<0.CC3*

0.005

0.07

0.3-2,0

<0.003*

<0.003*

<0.0113*

0.005

0.07

0,3-7.0

<0.01)3*

<0.003*

<0.003*

0.005

0.07

0,3-2.0

<0.003*

<0.003*

<0.1103’

0.005

0.07

0,3*2,0

<0.003*

<0.008*

<0.003*

0.015

0.71

0,3-2.0

<0.003*

<0,008*

<0.008*

0.015

C.21

0,3-2,0

<0.003'

<0,008*

<0.003*

0.015

0.21

0,3-2,0

<0.003*

<0.008*

<0.008*

0.015

0.21

0,3-2,0

<0.003*

<0.003*

<0.003*

0.0C5

0.C7

0,3-2,0

<0.003*

<0.003*

<0.003*

0.0C5

0.C7

0,3-2,0

<0.003*

<0.003*

<0.003*

0.0C5

0.07

0,3-2,11

<0.003*

<0.003*

<0.003*

0.0C5

0.C7

0,3-2,0

<0.003*

<0.003-

<0.003*

0.005

0.07

0,3-2,11

<0.003*

<0.003*

<0.003*

0.005

0.07

WMh‘

-Sp-awozdanle z badart dcz pisemnej zgudy laDoratorium nie moze bye po»vlclanc inaezej niz w caloscl.
Wyn k przedstawlone w n nlcjszym se-awazdan c odnesza. si? wylaezn e do Dadanego obicktc i do warunkov, i korligjracj
urzaezen v. drlu .vykcnyv.arla pemiarow.
Formylar? r-13
St'ona/Slron: 5/6

Wvdanic nr 23

Sprav.ozcan e: Ornrona r'.rodowiska

Gtowlnzuie OC dnu 02-03-2020

S3,40,58,2‘
21°53‘14(01
53u4l),58,91
?l°53‘14,3"
53n40'59,5<
21053'1417"
53°4l C.l"

zrss'is.i"
SO’-ii c,7"
2l°53'l.-..4"
53=4 0
21 = 53
53=40
71=53
53=40
21=53

57,9"
14,0"
57,4"
14.7"
56.9"
15,4"

53=4 0 56.4"
71 = 53 16.O'
53’40 55,9’~
2l=53,-6.7'
53=40,S7.8'
?:°S313.6"
53o40,57.3‘
2:=53,:310'
5 3=40'5 h. 7'
21053':2.5,

53=40’56.r
2l053,:2,^•
BS^O'SB.O210S3,13,4•
SSMO'S?.1!'
21053‘12.4‘

53o40-57,r
21'>S3,11 3*
21r-S3,10.3‘
53o40'57,5'

21i53'9,3'
53°41 '.5,4'
21,1S2'1S.2,

LaDcratcr^jn Sacari Srodowiskcvvych
III. K5r.|ir/3k3 Uy?!), C. Warsga.va

Sp'awozdanie
6053/2020/OS

GK“ 20°, ‘'.ga-n cd snren
S3°41,:2.90,3-2(0
<0.003* <0.003*
0.005
0.07
<0.003SCWtorowych
2I:53,22.V
GK3 140°, 2«i5-n od antcr.
53,’40,5; ,9'
0,3-2,0
<0.003* <0.003* <0.0030.005
0.07
sekioro.vych
2l°53l22,l*
GK= 140°, ‘'90-n oc dnter
sa^oMS.g1
0,3-2,0
<0.003*
<0.003<0.003“
0.005
0.07
seklorotyv'ch
21o53'30.5‘
Gl<3 250°, 2<5'n od an ter
BSMO'SB.e*
0,3-2.0
<0.303* <0.003<0.003*
0.00b
0.07
5ek|oro*ych
GKP 250^. 490m od inter
53o'10,55,3'
0,3-2,U
<0.003* <0.003* <0.003*
0.005
0.07
scktorowych
2l052'48,3'
GKP GloAny Kierijrak Pomlarowv
1 wyniki oznaezone • ^ wynlkam ponizej czulosci zestawu pomlarowego
•’v,arto« v/yzi'aczona na pcdsTaw.e pomianj v.artoSf: skJteczne] nat<;7ei’ld polo elcktryczncgo. z zoleznosc :
E/377
’ wspo'rzijdne gcograliczne pozyskanc melodci odliczen owa vt uparciu o poniar punklt referenryjnegp, z dok'ddnoii 4
nle go'sza. riz wvrragarq *v ZoE
‘■•co wyznaczflnia wartoso wska^nlkcwe: '.vv£ | wv- przyj^to na pods:a«vie uzgudile-i z xlicntem przz rozooznaria zrnc^.
]ako vzanoScI copjszczalne pcla eleviryczrego i magnetveznego odpcwledrip 2S V/m i 0,073 A/n.
' do wyznaczcnia n epcwnosci dla yzynikow porizej czulosci zestaw j ppr*iarc>vegp, przyj^tc irepewnoid did rr'in malrie)
v.a'tosci z zakresj pon-iaro.vcgp.
0 naksynalna warrosc chv.llpwa
\'i?pe*vnc^c oszacowaro zgodnle 7 dekumentem P-03 -ProceCura nadzorj nad y.-ypcsazeiie-n'' w postsr. niepeivno4c>
rozszeivonei wynlkaMcej z meoewnosc standa'dewe; Dormozonc] przcz wspolczynnlk rozszerzema k=2.
Calkov/ita szacoviana niepev.npsc •ozszo.'zona sk'adov.cj E wyrosi odpowiedn o:
senda S-2S: 26% dla czgstctliwosd do 3 GHz. soida S-07Z 28.7% cla czestotllwpSo do 3 GHz
Wynnzl oznaezone oodkieiieu em doiyc?^ pom arj dla :?eC.totl v.oScI pcla EM - SO GHz. dia krdrsgo gramra wykrysvahosci
vzynos <3.0* V/m
Dla przcdnictpv.ych pomia'ovj zleccniodswca ckrcslil ppprav.kc pprniarcwa. = 1.5,
Urriejscowienie p nnov. (punktoy/} pcmiarowych przedstav.ipno v< nr 2 do nimeiszego spraAozdan c.
10. Omowienie wynikow pomiarow
Wyniki pomiarow uzyskanc zostaly przy uwzglifdnieniu poprawek pomiarowych
przekazanych
przez zlecemodawr.^, umozliwiajacych
uwzgl^drienie maksymalnych
parametrow pracy instalacji
obszarze pomiarowym.

zleceniodawcy oraz innych operatorow wyst^puj^cych w

W wynlku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych
poziomovv pol elektromagnctycznych vv srodowisku, zgodnie pkt 25 pokt 1 Rozporz^dzcnia
Mlnlstra klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. {Dz. U. 2020, poz. 258), vv zwiazku z tym, ze
zadna z wartoSci wskafnikcwych, udokumentovvanych w tabelach w pkt. 9 nie przekraeza
wartosci 1, stvvierdza s:<?, zc w miejscach, w ktorych wykonano pnmiary w otoczeniu
instalacji radiokomuniKacyjnej 73353 (43238N!) GEC_PISZ_ PILCHY17, dopuszczalne
poziomy pol elektromagnetycznych w srodowisku nalezy uznac za dotrzymanc.
11. Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. u. z 2020 r.f
poz. 1219 z pdzn.zm.)
2) Rozporzi\dzcnic Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnctycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporzzidzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobcw
sp'awdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258)
4) PK-74/ T - 06260. Zrodla promieniowania elektromagnetyeznego. Znaki Ostrzegawcze.
5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akrcdytacji (wydanie 16, z dnia
25 lutego 2020r.).
I

12. Spis zafqcznikow
Z a Reznik 1. Lokalizacja obiektu badari
Za^cznik 2. Usytuowanie pionow (punktbw) pomiarowych
Zal^c/nik 3. Dokurrentacja fotngrafic/na obiektu badan
13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 23 pazdziernika 2020,
Obliczenla I sprawozdanie wykonat :
Sprawozdanie autoryzowal:
No'.wmstSp, eo,iS.
^iaiovtwk lAbaiaiotKim
S.T^TS^C.vrsiOAKC.'l

NetWwkS! Sp. zoo
Specjalisto ds. pomiarow PEW
i.adoeatormn*
Quiliit) S/odoniskonya»

'Ttu/cT Uomh

v/V

K

'--•’V.'f Si,./A

Pawi't cVuiViiK

Koniec sprawozdania
SprawozCanle z bDCao bez pisenrej zgody iDboratorium n c maze bye powielano Iraczej n i w calomel.
Wyn < prz^ds-aw one vv nln eiszym spiawozrfaniu acnoszq lie v.ylqcznie dn hida'iegn oolektc l do «v3iiin<6»v -oorgu'ac)
urzddzon w Uri'j y,yky>ywaird pomid'CV/.
bormula-7 1-13
St'orj/Stroo; 5/6

wydanie ^ 23

Sorawozdao e: Ochro-ia siodow ska

Obovvia^ie od dola 02-03-2020

Laboratoritm Bacan Srcdov»<skov.vch
•J. Kjsp-^kj 1S/2C, 31-211 Warsza.va

Sprawozdanie
6053/2020/05

Wielkie

m

Szczechy Male
1 rzonki

leglin

mfcnek

lupki

m

m

Babrosty

m

Jagodne
Stare (

Nieclzwiedzle
Zaiacznik nr 1

Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 73353 (43238NI) GEC_PISZ_PILCHY17
Lckshzacja insialacj rad okcmjn kacyrej

Sprawozdanie z oadan bcz p semre; zgcdy laborstor im nie r*cie aye pnv.lelane Inaczcj niZ w calosci.
Wvink przedstJiVionc w niricjszym sarawozdamu ocrcs^ si“ wylqczris do badanego oli cklu i do wamnknwi kcnfiguracji
w drlj wykony»van a pimarov*.
Fcrnijljr/ F 12

Wyca-ve n-22

Sprawozdanie: Ccnrora s'odovviska

Cbowiqzjje od dma 25-03-2019

Labcretonuir Bacar> Srcdowiskowych
Kasorzakci 18/20. 01-211 Vv'arsza.va

Sprawozdnnio

finsH/7n?n/r.^

Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 73353 (43238N!) GEC_PISZ_PILCHV17

Zalcjczrik nr 2

Usytuowsrie o onow pomiarowych w otoczemu instalacji radioKomunikacyjnej
Legends:
SKALA

1:1 QGO

9
F'Z* r.ovwn

KifirunBk udd^idlyw.iniH
5T.ei seWcfwvj-ch

Kieiur.sk odilzi^ania
radiiilin

Sprcwo^daris z badar bez pisemnej z^ody Ijucrolc'iir' riu tiozu b/c po.vlelare Inaczej niz ■/. caiosd.
Wynk p'zedsta.vime v, nil ejszym sprawozdamu odnasa siq .vylacznio da aadaneao obiektu i do v.a'.nknv. i konng-jratjl
U’zedren vi dmu v.-ykonywama pomia^vz.
Formularz F-13

Wydane nr 22

Sprawczdanie: Ochroaa sroCc*vis<a

Cdcw %2jje cd da;3 25-03-2019

Laboralorlum Baddi' Srodowlskowych
Ul. KdSpr^dka 1S/2Q. Cl-211 Warszawa

Sprawozdanic
6053/2020/0^

• •*

mmw
fWS. j
\

E*- .1

Zalacznik nr 3

Instalacja Radtokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 73353 (43238N!) GEC_PISZ_PILCHY17
Dokurnentaqa fotograficzna

Sprawozdanie z DadaiS bcz pisemnej zgody loborotonun nie moze bye powielane inaezej nlz w caloscl.
V/ynik przrdstawionc v* nlniejszym sprawozdaniu odnoaa. sig wyl^cznie do badanego oblektu i do warunkowi konfiguracji
urz^dzen w dnlu wykonywanla poaiiarbw.
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