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STAROSTWO POWIATOWE W PISZU
PISZ
PISZ
UL. WARSZAW5KA 1

WNIOSEK
zgloszenie zmiany danych instalacji wytwarzaj^cej pole elektromagnetyczne
Dzier*! dobry,
W zaf^czeniu przesylam pismo wraz z zaf^cznikami
Emilia Pi^tka

Zal^cznlkl:
1. P1S0102B 3 '
2. P1SQ1Q2B 3 zalacznlk os 2020111913l020.Ddf
3. PISQ1Q2 QS 17.11.2020.odf

4. B1SQ1Q2 iz.adf
5. KRS 16.11.2020<4).Ddf

6. 21.04.2020 Emilia Plelkaf 1751.pdf

Dokument zostai podpisany, aby go zweryfikowac nalezy uzyi
oprogramowanla do weryfikacji podpisu
Data ztozcnia podpisu: 2020-11-19T12: L9:43Z
Podpls elektroniczny

IZI

2020-11-19, 13:33

PLAV
Gdansk. 2020-11-19
Prowadzacy instalacie:
PA Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 - 677 Warszawa
Adres do koresoondencii;
PA Sp. z o. o.
ul. Arkohska 6.bud A3
80-387 Gdansk

Starosta Piski
Wydzial Rolnictwa, Lesnictwa, Rybactwa Srodlqdowego,
Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
dotvczv stacii bazowei telefonii komdrkowei operatora P4 Sp. z o. o. PIS0102 B

Zgodnie z wymogami Rozporz^dzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgfoszenia
instalacji wytwarzaj^cych pola elektromagnelyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji. ktorych eksploatacja wymaga
zgloszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.f P4 Sp. z o. o. z siedzib^ w Warszawie przedklada informacj? o
zmianie danych w instalacji wytwarzajacej pole elektromagnelyczne znajdujacej si^ w lokalizacji:
12-230 Biala Piska, Batorego, dz. nr 9/1, gm. Biata Piska, pow piski
Zmiana jest nieistotna. gdyz uwzgledniaj^c rozszerzona. niepewno^d pomiarowg oraz poprawki
wymagane przepisami pkt.7 Zal^cznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku. nie wyst^puje p-zekrcczenie progu 60% wartosci tych poziomow w miejscach dost^pnych
dla ludnosci okreslonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz zgodnie z
Rozporz^dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U 2019, poz. 2448).
Przedlotenie infonnacji o zmianie nieistotnej dokonano zostajo w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy
Prawo ochrony srodowiska - informacje na temat zmiany parametrow okreslone S(f tv jedynym
fomuilarzu przewidzianym przez przepisy v/ykonawcze.
Zal^czniki:
1)

Podpis jest prajwidtowy

Dokumcnt podp«ny przez
Emilia Pietka%^
Data: 2020.11. 13:15:59 CHI'

Formularz aktualizacyjny instalacji

Z powazaniem
Koordynator OS
Emilia Pi^tka

kom. 790006186

P4 Sp.zo.o ii WynalaiZCK

o, Xlll Wydzai

rx> Re^esau Sodowt^o
)477 KapRsi zakladowy 43 556.

ouDfczy* fvfflii

AKTUALIZACJA DANYCH LNSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTIVEJ
I. Wvpelnia padmiot prowadzacv instalacje dokouujacy jej zsloszcnia
1 .Nazwa i adres organu ochrony ^rodowiska wla^ciwego do przyj^cia zgloszenia
Starosta Piski
Wydzial Rotnictwa, Lesnictwa, Rybactwa Srodladowego, Ochrony §rodov/iska I Gospodarki Wodnej
12-2G0 Pisz
PI. Daszyhskiego 7
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnichvem stosowanym przez prowadzacego instalacje
PIS0102 8 (zgloszenie nr 3)
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin. powiatdw i v/ojewddztw), na ktdrych terenie znajduje si?
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WARMINSKO-MAZURSKIE 2.6.28 (TERYT 28) (KTS: 10042800000000). pow. piski 4.6.28.55.16 (TERYT:
2816) (KTS: 10042815516000). gm. Biala Piska 5.6.28.55.16.01 3 (TERYT: 2816013) (KTS: 10042815516013)
4. Oznaczenie prowadzacego instalacje. je9° adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1. 02-677 Warszawa
5. Adres zaktadu. na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
12-230 Biala Piska. Saforego, dz. nr 9/1f gm. Biala Piska. pow. piski
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, ktorej moc promioniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W. emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach oti 30 kHz do 300 GHz.
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalno^ci, w tym wielkosc produkcji lub wielkoSc swiadczonych ustug.
Uslugi tolokomunikacyjne bez prov/adzenia produkcji. Wielkosc swiadczonych uslug: uslugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkov/nikow jednoczesnie.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia. 24 godziny na dobe.
9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniov/anych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorov/a 11_NU: 10095W
Antena Sektorov/a 12_GT: 1786W
Antena Sektorov/a 13_V: 3184W
Antena Sektorov/a 14_DL: 10187W
Antena Sektorov/a 21_NU: 10095W
Antena Sektorov/a 22_GT: 1786W
Antena Sektorov/a 23_V: 3184W
Antena Sektorov/a 24_DL: 10187W
Antena Sektorov/a 25_H: 6501W
Antena Sektorov/a 31_NU: 10095W
Antena Sektorov/a 32_GT: 1786W
Antena Sektorov/a 33_V: 3184W
Antena Sektorov/a 34_DL: 10187W
Radiolinia RL1: 6918W
Radiolinia RL2: 3467W
Radiolinia RL3: 7079W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkosc emisji w sposob automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbgdne do
zapewnienia obslugi uzytkownikov/ sieci. Me tod a zgodna z zasada dziafania systemu telefonii komdrkowej
okreSlona odpowiednimi normami.
I1. Informacja czy stopieh ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazuj^cymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza v/ielkosd emisji, tak ie obov/iazujace przepisy i normy dotyczqco pol
elekfromagnetycznych sa zachowane.
12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku 2 do
rozporzadzenia
LP 1.

Wspotrzedne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_NU. (22o03’29.3',E.53'‘37V1.5,lN)
Antena Sektorowa 12 GT: (22o03,29.3"E.53°37,01.5,,N)
Antena Sektorowa 13_V: (22°03,29.3"E,53037I01.5,,N)
Antena Sektorowa 14_DL: (22°03‘29.3"£ 53037'01.5"N)
Antena Sektorowa 21_NU: (22°03'29.3'E.53°37'01.5"N)
Antena Sektorowa 22_GT: (22a03'29.3'E.53°37,01.5"N)
Antena Sektorowa 23_V: (22o03'29.3nE.53°37,01.5,,N)
Antena Sektorowa 24_DL: (2200329.3"E.53o37,01.5"N)
Antena Sektorowa 25 H: (22e03'29.3‘E,53*3701.5"N)

LP 2.

LP 3.

LP 4

LP5.

Antena Seklorowa 31 NU: (22*0329.3"E.53°3701.5"N)
Antena Sektorowa 32_GT: (22*0329.3"E.53037I01.5,‘N)
Antena Sektorowa 33_V; (22a0329.3’E.53a37V1.5"N)
Antena Sektorowa 34_DL (22o0329.3"E.53o37f01.5"N)
Radiolinia RL1: (22C0329.3"EI53D37V1 4"N)
Radiolinia RL2: (22o0329.3'E,53a37'01.4''N)
Radiolinia RL3: (22*0329.3"E.53o37'01.4"N)
Cz^stotliwo^6 pracy instalacji:
800MHz, 900MHz, 1800MHz,2100MHz, 2600MHz. 23GHz:80GHz

WysokoSc srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorov/a 11_NU: 59,30m
Antena Sektorowa 12_GT: 59,30m
Antena Sektorowa 13_V: 54.20m
Antena Sektorowa 14_DL: 59,30m
Antena Sektorowa 21_NU: 59,30m
Antena Sektorov/a 22_GT: 59,30m
Antena Sektorov/a 23_V: 54,20m
Antena Sektorov/a 24_DL: 59,30m
Antena Sektorov/a 25_H: 59,30m
Antena Sektorov/a 31_NU: 59,30m
Antena Sektorov/a 32_GT: 59.30m
Antena Sektorov/a 33_ V: 54.20m
Antena Sektorov/a 34_DL: 59,30m
Radiolinia RL1: 57.50m
Radiolinia RL2: 56,70m
Radiolinia RL3: 56.70m
Emisja pola elektromagnetyeznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorov/a 11_NU: 10095W
Antena Sektorowa 12_GT: 1786W
Antena Sektorov/a 13_V: 3184W
Antena Sektorov/a 14_DL: 10187W
Antena Sektorov/a 21_NU: 10095W
Antena Sektorov/a 22_GT: 1786W
Antena Sektorov/a 23_V: 3184W
Antena Sektorov/a 24_DL: 10187W
Antena Sektorov/a 25_H: 6501W
Antena Sektorov/a 31_NU: 10095W
Antena Sektorov/a 32_GT: 1786W
Antena Sektorov/a 33_V: 3184W
Antena Sektorov/a 34 DL: 10187W
Radiolinia RL1: 6918W
Radiolinia RL2: 3467W
Radiolinia RL3: 7079W
Zakresy azymutow i katow pochylenia osi gtownych wi^zek promieniowania poszczegdlnych anten
Instalacji:
Antena Sektorowa 11_NJ: azymut 30°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)
Antena Sektorov/a 12_GT: azymut 30°. pochylenie 0-10* (900MHz)
Antena Sektorov/a 13_V: azymut 30*, pochylenie 0-12* (800MHz)
Antena Sektorowa 14_DL: azymut 30", pochylenie 0-6" (1800MHz). pochylenie 0-6* (2100MHz)
Antena Sektorowa 21_NU: azymut 150*, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6" (2100MHz)
Antena Sektorov/a 22_GT: azymut 150", pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorov/a 23_7: azymut 150*, pochylenie 0-12* (800MHz)
Antena Sektorowa 24JDL: azymut 150*, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)
Antena Seklorov/a 25_H: azymut 150", pochylenie 0-6* (2600MHz)
Antena Sektorov/a sfNU: azymut 270°. pochylenie 0-6" (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz)
Antena Sektorov/a 32_GT: azymut 270*, pochylenie 0-10* (900MHz)
Antena Sektorov/a 33_V: azymut 270*, pochylenie 0-12° (800MHz)
Antena Sektorov/a 34_DL: azymut 270*. pochylenie 0-6* (1800MHz), pochylenie 0-6" (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 72° +/-30", pochylenie 0°
Radiolinia RL2: azymut 323° +/-30*, pochylenie 0*
Radiolinia RL3: azymut 323" +/-30*. pochylenie 0*

LP 6.

LP 7.

Dla anteny Antena Snktorowa 11_NU mirjsca dostqpna dla ludnosci nie znajdujq si<? tv okreslonej we
wskazanym poniZej rozporzqdzeniu odloglotici od Srodka elektrycznego anteny tv osi jej gtov/nej wiazki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 12_GT miejsca dostqpne dla ludnoScinie znajdujq siq w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny tv osi jej gfownej wiazki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 13_V micjsca dostqpna dla ludnoSci nie znajdujq sie tv okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gfownej wiazki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 14_DL miejsca dostqpne dla ludnoSci nie znajdujq sie w okreslonej we
wskazanym poniiej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny tv osi jej glownej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 21_NU miejsca dostqpne dla ludnosci nie znajdujq sie tv okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wiazki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 22_GT miejsca dostqpne dla ludnosci nie znajdujq sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny tv osi jej gfownej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 23_V miejsca dostqpne dla ludnosci nie znajdujq siq w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 24_DL miejsca dostepne dla ludnoSci nie znajdujq sie tv okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny tv osijej glov/nej v/iqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 25_H miejsca dostqpne dla ludnosci nie znajdujq sie tv okreslonej we
wskazanym poniiej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 31_NU miejsca dostqpne dla ludnosci nie znajdujq sie tv okreSlonoj wo
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny tv os/' jej glownej wiazki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 32_GT miejsca dostqpne dla ludnosci nie znajdujq siq w okroSlonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegloSci od Srodka elektrycznego anteny w osijej glownej wiqzki
promieniowania,
Dia anteny Antena Sektorowa 33_V miejsca dostqpne dla ludnosci nie znajdujq siq tv okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny vv osi jej gldwnej wiazki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorovsa 34_DL miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujq siq tv okrcSIonoj we
wskazanym poniiej rozporzqdzeniu odlegloSci od Srodka elektrycznego anteny tv osijej glownej wiazki
promieniowania,
a zatem. zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r o
udostepnianiu infomiacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeristwa tv ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodov/isko, tj. Rozporzqdzeniem Rady Minislrdw z dnia 10 wrzeSnia
2019 r. tv sprawie przedsiewziqd mogqcych znaczqco oddziafyv/ac na srodowisko (Dz.U. 2019 pcz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kv/alifikowana jako przedsiqwziqcie mogqce zawsze badz
mogace potencjalnie znaczaco oddziafywaS na Srodowisko._____________________________________
Wyniki pomiarow poziomdw pol elektromagnetycznych - jako zalqcznik (raport z pomiarow)

13. MiejscowoSe, data: Gdansk. 2020-11-19
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje:

Emilia Pielka

Podpis;

Podpis jest pnawicHowy
Dokumcnt nodp^Wy pr/.c?
Emilia

Data: 2020.13:16:15 CET
II. Wypelnia organ ochrony Srodowiska przyjmuiacy zgloszenie
Data zarejestrowania zgtoszenia
Numer zgtoszenia

lADOftATORniM n>\oAwr?t r*EM

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

PCA
PflUlll CENTRUM
AlRIO'TACJt

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

BAD AMA

AB 1630

Sprawozdanie z pomiarow pol elektromagnetycznych - srodowisko ogolne
nr 20/11/05/2020-P4

i

r

Nr i nazwa stacji
Adres
Opracowanie
Autoryzacja

PIS0102
Biala Piska, Batorego dz. nr 9/1, pow. piski, woj. warminsko-mazurskie
Patrycia Glander
Specialista ds. pomiardw
Andrzej Urbahski
Kierownik Laboratorium
Podpis jest prawidJowy ^

Podpis
Data

Dokunient pxlpisany
Urbanski
Dam: 2020.11.!8 12:59:59
‘
Po\v6d: Zalwicrd/anr ilokumcirl

2020-11-17

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane maeze), jak tylko v; calosci. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektow przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badari"
20/11/OS/2Q2O-P4
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1. Informacje ogolne.

P4 sp. 2 0.0.,
Zleceniodawca

ul. Wynalazek 1, 02-677

Warszawa

osoba udzielajqca informacjiEmilia Pi^tka

Istotne informacje dostarczone
przez klienta
Dane otrzymane od klienta
mogqce mied wptyw na waznosc
wynikow

komplet informacji niezb^dnych do wykonania pomiarow i opracowania
sprawozdania
Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten

Prowadz^cy instalacji

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

Lokalizacja obiektu

Biala Piska, Batorego dz. nr 9/1, pow. piski, woj. warminsko-mazurskie

Miejsce instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urz^dzeri

Outdoor

Osoby wykonuj^ce pomiar

tukasz Biczyk

Data wykonania pomiaru

17.11.2020

Temperatura na poczitku
pomiaru pC]

8,0

Temperatura na koniec pomiaru
[°C]

9,0

Warunki atmosferyczne

Brak opaddw

WilgotnoSd na poczqtku pomiar j
[%]
Wilgotnosc na koniec pomiaru

l%]

52,0

51,0

Inne zrodla pol
elektromagnetycznych oznaczone
na zalqczniku graficznym

Wyst^puji

Parametry pracy instalacji

Rzeczywisty

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

Rozporzidzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprav/dzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych wsrodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
Rozporz^dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw p6l
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

„Bez pisemnej zgody Labcratorium ninicjsze sprawozdanie nie moze byC powtelane maczej, jak tylko vz calosci. Ponadto wyniki dotyczQ
tylka badanych obiektow przywolanych w niniojszym sprawozdaniu z badart"
20/11/OS/2020-P4
Strona 3 z 11

3. Opis pomiar6w
Metodologia pomiarowa

Pomiary w oparciu o Rozporz^dzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomcw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz, 258),

Cel badan

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

Opis zestawu pomiarowego

Mlernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m
300V/m pracujsca w pasmie 80 MHz - 90 GHz, swiadectwo vvydane przez
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrodawskiej, numer
^wiadectwa; LWIMP/W/092/19, swiadectwo wazne do 08.03.2021r.
Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracuj^ca w zakresie temperatury -10°C
- -i-50oC oraz wilgotnosci 5% * 95%.
Niepewnosc rozszerzona 59,2% przy poziomie ufnosci 95% z uwzgl^dnieniem
wspolczynnika rozszerzenia k=2.

Wyposazenie pomocnicze

Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
swiadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".
Przymiar wst^gowy STABILA, nr seryjny 10721, swiadectwo wzorcowania z dn.
19.06.2017r. wydane przez Zespol Laboratoridw wzorcujqcych 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/PO-16-11/03.

Porniary zosta'y wykonane

1.

2.

3.

Szczegolne warunki podczas
wykonywanie pomiarow

na glownych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutbw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zal^cznika do
rozporz$dzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020,
poz. 258),
na obszarze pomiarowym, dla ktorego, na podstawie uprzednio
wykonanych obliczeh uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono
mozliwosc wyst^powania pol elektromagnetycznych o poziomach
zblizonych do poziomow dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5
ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zal^cznika do rozporz^dzenia Ministra Klimatu
z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeh nie
uwzgl^dnialy parametrow pracy instalacji innych operatorow
wyst^puj^cych na obiekcie b^dz w obszarze pomiarowym,
w miejscach dost^pnych dla ludnosci.

4.

miejsca niedost^pne podczas wykonywania pomiarow wskazane zostaly
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarow)

5.

wyniki pomiarow uzyskane zostaty przy uwzglqdnieniu poprawek
pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcy oraz przy rzeczywistych
warunkach pracy instalacji innych operatorow (w przypadku
wystypowania). W takiej sytuacji uwzglydniono jednolity poprawky
pomiarowy wynoszycy 2,0

Pomiary wykonane zostaly podczas obowiyzywania w kraju stanu epidemii,
zgodnie z art. 122a ust. lb Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrory
Srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pozn. zm.9))

..Bez plsemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane Inaczej, Jak tylko w caloki. Ponadto wyniki dob/czq
tylko badanych obiektdw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badah"
20/11/OS/2020-P4
Strona 4 z 11

Warunki pracy urz^dzeh

Podczas pomiarow zostaly uwzgl^dnione poprawki pomiarowe przekazane przez

nadawczych

zleceniodawc^, umozliwiaj^ce uwzgl^dnienie maksymalnych parametrow pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zaf^cznika do Rozporz^dzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprav^dzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zroznicowanie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych.

Zakresy znajdujq si? w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sq w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.
poz. 2448).
Parametr fi/ycrny
Zakres
Cz?scotliwosci poia
elektromagnetycznego
od 400 MHz do 2000 MHz
od 2 GHz do 300 GHz

Skladowa eleklryczna £
(V/mj

Skladov/a inagnetyczna H
(A/m)

G^stoid mocy S
(W/m2|

1,375 x 1 ^

0.0037 xffA

</200

61

0,16

10

5. Charakterystyka zrodet PEM.
Zgodnie z informacja otrzyman^ od klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zat^cznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.
Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

lp

Chafjklc'ViH't.j promienioavama

kierunkawa

!Uecj',V( Slv uai piaiy Ih/dobel

24

R.-xIjji i.'.'Trtar/arifjo poll

Macjonamo

Wvs’c?ej£'lnienie

^ektoi 1
Nadajnlk sU(|i batowel:

1
2
1

■ yo / Pfoducem
ipiiino) VH:
Maksymilna mac nadi/,ana na sektoi [OBml

DBS / Hlliwel

BC0

2IOC'

1800

210C

‘30C

300

49,03

r/.zs

so

40.03

49.03

4:.: >

Obciijienle:
1

Typ anigny

HUBWfl A794516R0

Hoawcl A26451900

;

Produconl anteny

Huakvel

Huawei

3

lloic anten

1

1

4

Axymut

S

Zakres katO'/* pochylenia anten T)

3-12

0-B

0-6

0-5

05

6

Stcdnle ppdiylen'a a-iten [*)

3

3

3

i

i

7

Wysokoic t£*r.it n.p i. [w]

54.20

59.30

59.30

59.3C

3121

lCC9f:

5018?

1/86

8

EIRP |W1

lluavaei A26451SC0

llua.vei A29451GP0
Hoawei

1

1

30

0-1C
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Charatogfynyia pioiiie'iiowama

Kiciunkutva

3<Kxywi%ly c^ji p>jcy |h/ilolM;l

/*

ftodtai v.yr^arzaneeo poU

ilstiunaire

VVyi?c/?gcicnie

10

s^ktor 2
Nadjjnlk ^acji ba»me|:

I

1

Typ / Ptaducenl

2

Ci^ilolli*")4c maima) MHi

800

2100

1800

21l«

i*0D

26C0

9I>2

8

r.'jk'.vmilm nor rad.v/.Qn j m '.oklor [nHm]

48,'H

J?.?K

SO

49.0J

•19.05

•I3.S3

•16.02

08S / Huawi’i

ObdaJenle:

II
I

lyp anirny

H.ia/ioi A7945 feHO
I

Hua.vpi A264S19IX:

Hoawei A2MS2900

Huaivei A26151900

rtuav.ei .•.79451630

II uavvet

M'j.iv.d

-l»wr

l

l

i

2

Piooucanl anteny

Muav/ei

Mud//ci

3

nose anten

1

l

•i

Aaymut

S

^akfes kat6>v oochytenta anten 1'1

0-12

0-6

0-6

0-6

0-5

0-6

0-10

6

Seednie poihylenia antrn [’|

3

3

3

3

3

5

i

7

w/soko# laiPi* n.p 11m]

V1.2CI

59.30

59.30

59.30

59.30

CIP.P |Wj

3194

10035

10137

6501

1786

ISO

Charal.teiystyka pioni-tnlortanla

kieiLnkoy.a

Rfeczywiity c/ji pracy (h/dnbQ;

2-1

Rooiai svvUvanarieeo pola

ilacjonarne

‘P

'<V«?cecgolnienic

s«ktor 3
Nadajnlk Hacji baiowej:

1

lyp/Produti'Pl

2

CigiioCiwo^f ipasmol MH;

SCO

2100

1900

7100

:aoi>

1ICII)

3

Makayrralna moe radav.ana na tektor [dBm]

49.03

•I ', >3

50

49.03

•19.03

46.02

J8S .•• huowei

otdatenle:
1

Typ anteny

Huawo A794516B0

Huawei A26451900

HuaiSrei A254519CO

lluawe. A794516F.0

7

Pfonucem anteny

Hbawe-

Huawei

H uanci

Huawei

1

1

1

1

3

ItasC anten

4

/uynul

5

Zakrry k.;l6w oothylgnia anten ["J

!> 12

6

5fedmo pcchylen-a amen l‘i

3

7

WysokoU rair.tt n.p I [m]

64.70

59.30

59,30

59.30

8

EIWP |W]

313-1

10W5

10187

1796

Tabela 2. Anteny radioliniowe

2 70

0-6

0-6

0-6

0-6

0-10

i

3

3

3

i

dane otrzymane od klienta

Cfiarakteryjtyka p'cmieniowa.TO

■.'(‘ijnkova

meaywlsly taas pracy h/ilobt;]

24

Hodza; .yyrwananeco co-a

:tac.cnarne

Lima radio.va

-ntrrn

lB.

(yp/oroducent

cfr.'-.totllwoic pracy [CSH?]

moc wvisccv>a IdBrn]

tvp.'o'oducenl

irednica anteny Irn]

arvmut [’]

wyiokOTC tainstal [m]

1

QP7IX RTH/MUm'.VCI

23

79

VHlpxz-ZH/Andrew

0.6

72

57.50

2

OP~l>: R1N/HU.V.VE1

23

75

VHlP?-73/Ancrc-«

0.5

323

56.70

3

OPIIXR IN.HUAWEI

30

:3

VIHP2^SQ/Andrcw

0,6

323

56.70
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6. Wyniki pomiarow.
Wyniki pomiarow pol elektromagnetycznych dla celow ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zat. 2.
Pole-H
*kE+U

Wy5.
pomiaru

(A/m]

[ml

0,002

0,007

1.0

<2.55

<0,002

<0,007

0.3-2,0

<0,8*

<2,55

<0,002

<0,007

0,3-2,0

4

<0,8*

<2.55

<0,002

<0,007

0,3-2,0

5

<0,8*

<2,55

<0,002

<0,007

0,3-2,0

6

<0,8*

<2,55

<0,002

<0,007

0,3-2,0

7

0.8

2,55

0,002

0,007

3.1

8

<0,8"

<2,55

<0.002

<0,007

9

<0.8"

<2,55

<0,002

10

1.2

3,82

11

1.5

12

Pole-E

Nr

Pole-E

PP

(V/m]

1

0,3

2.55

2

<0,8’

3

*kE*U

[V/m]

Pole-H
[A/m]

Opis plonu

Uwagi

WM[

WM„

N:53’37'04.33"

otoczenie stacji bazowej - 100m
wrdlu? gl. osi promieniowama - GKP

0,065

0,065

N:53*37'06,9r

otocienle stacji bazowej - 200m
wzdluz gl. osi prcmieniowania - GKP

<0,065

<0,065

<0,065

<0,065

<0,065

<0,065

N:53‘37'09,S4’'

otoczenie stacji bazowej - 300m

E:22‘03,38,07"

wrdluz gl. osi promieniowaiiia - GKP

E:22‘03'40,72"

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53'37'15,13’'

otoczenie stacji bazowej - 500m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

<0,065

<0,065

otoczenie stacji bazowej - 593m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

<0,065

<0,065

En'Ol'U.QV

otoaenie stacji bazowej - 100m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

0,065

0,065

0,3-2,0

NiSS'Bb'SS.Sa1
F:22"03,34,34"

otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdluzgl. osi promieniowania - GKP

<0,065

<0,065

<0,007

0,3-2.0

N:53''36'52,84'
E:22*03’37,51"

wzdluz gt. osi promieniowania - GKP

<0,065

<0,065

0,003

0,010

1.0

0,098

0,097

4,78

0,004

0,013

<0,8*

<2,55

<0,002

13

<0.8*

<2,55

14

<0,8*

15

otoczenie stacji bazowej - 400m

E:22'03'43,73'‘
NiSB’BT'RSd"
E:22''03'46, /4'
N:53’36,58,5r

otoczenie stacji bazowej - 300m

N:53”36'49.66''

otoczenie stacji bazowej - 400m

E 22"03<39,65',

v/zdluz gl. osi promieniowania - GKP

0.9

N:53"36'47.19'::22‘03‘42,29"

otoczenie stacji bazowej - 500m
wzdluz gl. osi promieniov^ania - GKP

0,123

0,121

<0,007

0,3-2,0

N:53“36'44,35"
£:22,’03'44.46"

otoczenie stacji bazov^ej - 593m
wzdluz gl. osi promieniowania • GKP

<0.065

<0,065

<0,002

<0,007

0,3-2,0

N:53”37'01l68'‘

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdluz gl. osi promieniowania • GKP

<0,065

<0,065

<2,55

<0,002

<0,007

0,3-2,0

N:53“37’01>87"

otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdluZ gl. osi promieniowania • GKP

<0.065

<0,065

<0,8*

<2,55

<0,002

<0,007

0.3-2,0

N:53’37'02,13"

otoczenie stacji bazowej - 300m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

<0,065

<0,065

16

1.5

4.78

0,004

0,013

l.l

0,123

0,121

17

2,0

6.37

0,005

0,017

1,1

0,164

0,161

18

1.5

4,78

0,004

0,013

1,0

19

<0,8*

<2,55

<0,002

<0,007

0,3-2,0

20

0.8

2,55

0,002

0,007

0,9

21

0.8

2,55

0,002

0,007

1.1

22

<0.8'

<2,55

<0.002

<0.007

0,3-2,0

23

0,8

2,55

0,002

0,007

0.9

24

1,1

3,50

0,003

0,009

1.0

25

0,8

2,55

0,002

0,007

1,1

26

<0.8*

<2,55

<0,002

<0,007

0.3-2,0

27

<0.8*

<2.55

<0,002

<0,007

0.3-2,0

28

<0,8*

<2,55

<0,002

<0,007

0,3-2.0

29

<0,8*

<2,55

<0,002

<0,007

0.3-2,0

E:2/-C;3,23.62"

E:?2‘03’12,67M
N:53"37'02,44"

otoczenie stacji bazowej - 400m

E:22‘03'07,44"

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53’3?'02,67"

otoczenie stacji bazowej - 500m

E:22'03'01,76"

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53>37’02,69''

otoczenie stacji bazowej - 593m
wzdluz gl. osi promieniowania GKP

0,123

0,121

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

<0,065

<0,065

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

0,065

0,065

otoczenie stacji bazowej - PKP

0,065

0,065

otoczenie stacji bazowej - PKP

<0,065

<0,065

otoczenie stacji bazowej - PKP

0.065

0,065

otoczenie stacji bazowej

PKP

0,090

0,089

otoczenie stacji bazowej - PKP

0,065

0,065

otoczenie stacji bazowej - PKP

<0,065

<0,065

otoczenie stacji bazowej - PKP

<0,065

<0,065

otoczenie stacji bazowej - PKP

<0.065

<0,065

otoczenie stacji bazowej - PKP

<0,065

<0,065

E:22°02'57,51"
N:53*37'D4,14”
E:22°D3'26,44"
N:53'37,D7.37''
E:22'03'35,10"

N:53*37’00,9r
E'22“Q5/38.10'
N:53c’37'00.80"
E.22'’03'32,82"

N:53"36'S9,26"
t:22'Q3'34,51‘'

N:53"36'58,20"
E:?2'l03'28,96’'

N:53'’36’59,551'
E:22,03’28,27"
N:53'37'00,49°
8:22*03*24,95"

N:53J37’D3.24‘'
E:22'03’29,61'
N:53,37,05.63"

8:22*03*30,15"

„Be: pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanle nie moze by£ powielane maczej, jak tylko w caloici. Ponadto svymki dotycz^
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30

<0,3*

<2.55

<0,002

<0,007

0.3-2.0

31

<0.8*

<2.55

<0,002

<0,007

0.3-2.0

A

1.1

3.50

0,003

0,009

1.0

B

<0,8'

<2,55

<0,002

<0,007

0,3-2,0

Nisawuw

otoczenie siacji bazov/ej - PKP

<0.065

<0,065

otoczenie slacjl bazowej - PKP

<0.065

<0,065

Budynek cayszczalni, pomiar przed budynkiem - DPP

0,090

0.089

Prusa 4, pomiar przed brainy - DPP

<0,065

<0.065

E:22>b3,32.!S9'’
N:53"37'03,59"
E:22103’35,93''

C

1.5

4.78

0,004

0.013

0,9

Prusa 6, pomiar przed furtk^ - DPP

0,123

0,121

D

<0.8*

<2,55

<0,002

<0,007

0.3-2,0

Prusa 4, pomiar przed furtk^ - DPP

<0,065

<0,065

E

1.5

4,78

0,004

0,013

1.1

Budynek w budov/ie, pomiar przed furtkQ - DPP

0,123

0,121

F

<0,8*

<2.55

<0,002

<0,007

0,3-2,0

Brak adresu, pomiar przed bramq - DPP

<0,065

<0.065

G

1.5

4.78

0,00^

0.013

1.0

Budynek gospodarczy. pomiar przed bramq - DPP

0,123

0,121

■ poniiej czufoici zestawu pomiaro.vego
GKP • gidwne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP- dodalkowe punkly pomiarowe
PP - pion pomiarowy
U - niepewnosc pomiarowa rozszerzona. orzy poziomie ufnosci 95%, z uwzgl^dnieniem wspokzynnika rozszerzenia k=2
kE- poprawka pomiarowa badanej irstalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=1.4), poprawka pomiarowa w przypadku
oddziafywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0i
WM; - wartosc wskaznikowa poziomu emlsji pbl eiektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla ludnoici dla skfadowej elektr^-cznej pcla
WM-t* v.'artosc wskaimkovza poziomu emisji p6! eiektromagnetycznych dla miejsc dost^pnych dla ludnosci dla skladowej magnetycznej
pola,
PrzyjQto najnizszq dopuszczaln^ wartoid skladowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu cz^stotliwosci min(MEgr)= 38.39 V/m
oraz skladowej magnetycznej min{MHgrj= 0,105 A/m.

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporz^dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol eiektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposooow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol eiektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotya^cych irodla wymagah, ktore muszs bye spelnione (zal^cznik do rozporz^dzenia
Minis:ra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasad^ podejmowania decyzji zgodng z pkt 26
zalqcznika do rozporz^dzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikow pomiarow
pol eiektromagnetycznych wy-conanych w dniu 17.11.2020 stwierdzono, iz w miejscach dost^pnych dla ludnosci,
dopuszczalne poziomy pol eiektromagnetycznych 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
eiektromagnetycznych w srodowisku udokumentowano, ze zadna z wartosci wskaznikowych nie przekraeza
wartosci 1.

8. Oswiadczenie.
Wyniki badania odnosz^ si$ wyl^cznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w calosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane

w formie pisemnej w ci^gu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatgeznikow.
Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zaf. 2. Widok pionow pomiarowych
Zal. 3. Zat^czniki grafiezne
Koniec sprawozdania
„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catoici. Ponadto wyniki dotyezg
tylko badanych obiektow przywolanych w niniejszym spravzozdaniu z badan"
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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„Bee pisemnej zgody Laboratorium nlniejsze iprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, ]ak rylko w caloki. Ponadto wyniki dotyezq
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari"
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Zat. 2. Wi'

i

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak Cylko w caloicl. Ponadto wyniki dotycz<)
tytko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari"
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Zat. 3. Zat^czniki graficzne.

,.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaczejjakrylko wcatoScL Ponadto wynlkl doiycz^
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badah"

20/11/OS/2020-P4

Strona 11111

