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STAROSTWO POWIATOWE W PISZU
PISZ
PISZ
UL. WARSZAWSKA 1

WNIOSEK
zgfoszenie zmiany danych instalacji wytwarzaj^cej pole elektromagnetyczne
Dzien dobry
W zal^czeniu przesylam pismo wraz z zal^cznikami
Emilia Pi^tka

Zai^czniki:
1. PISQ303A 7 wnosek os 20701 1 191 10033<2>.Ddf
2. PIS0303A 7 zabcznik os 20701 1 191 10033f2).pdf

3. P1S0303 OS 17.1 ?0?Qf n.pdf
4.
5.

6.

Dokument file zawiera podpisu
Podpls elektroniczny

I/I

2020-11-19. 12:35

PLAV
Gdansk, 2020-11-19
Prowadzacy instalacie:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 - 677 Warszawa
Adres do korespondencii:
P4 Sp. z o. o.
ul. Arkoriska 6,bud A3,
30-387 Gdansk

Starosta Piski
Wydziai Rolnictwa, Lesnictwa, Rybactwa Srodl^dowego »
Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
dotvczv stacii bazowei telefonii komorkowei operatora P4 Sp. z o. o. PIS0303 A

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzaj^cych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktdrych 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 siedzib^ w Warszawie przedktada informacj$ o
zmianie danych w instalacji wytwarzajgcej pole elektromagnetyczne znajdujqcej sie w lokalizacji:
12-220 Ruciane-Nida. Lesna 10, gm. Ruciane-Nida, pow. piski
Zmiana jest nieistotna, gdyz uwzgl^dniajac rozszerzona niepewnosc pomiarowa oraz poprawki
wymagane przepisami pkt.7 Zatacznika do Rozporzadzenia 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 poziombw w miejscach dostepnych
dla ludnosci okreslonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku {Dz. U 2019. poz. 2448).
Przedfozenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybio art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy
Prawo ochrony Srodowiska - informacje na temat zmiany parametrdw okreslone sa w jedynym
fomiularzu przev/idzianym przez przepisy wykonawcze.
Pod pis jest pmwidiowy

Zalaczniki:

1)

Formularz aktualizacyjny instalacji

Dokumcni Qpdpjy>y przez
tmilia
11:06:31 CET
Data: 2020
Z powazaniem
Koordynator OS
Emilia Pi^tka

kom. 790006186
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AKTUAUZACJA DANYCH INSTALACIl 1*0 W PROWAPZEMU ZMIANY NIEISTOI Ni:.!
1. Wypelnia podmiot provvad/qcy inxtalacjy dokonu jqcy jej zgloszenia__________________
1 .Nazwa i adres organu ochrony srodov/iska wtesciwego do przyj^cia zgtoszenia
Starosta Piski
Wydziaf Rolnictwa, Lesnictwa. Rybact.va Srodladowego. Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
12-200 Pisz
Pi. Daszyfiskiego 7
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadz^cego instalacj?
P',$>0203 A (zgloszenia nr 7)
3. Okreslenie nazv/jednostek terytorialnych (gmin. powiatpw i wojewddztw), na ktorych terenie znajduje si$
instalacja. wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych. na ktorych terenie znajduje sie instalacja.
WO/. WARMINSKO-MAZURSKIE 2.6.28 (TERYT: 28) (KTS: 10042800000000), pow. piski 4.8.28 55.16 (TERYT:
2816) (KTS: 10042815516000), gm. Ruciane-Nida 5.6.28.55.16.04.3 (TERYT: 2816043) (KTS:
10042815516043)
4. Oznaczenie prowadzqcego instalacja, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1. 02-677 Warszawa
5. Adres zaktadu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
12-220 Ruciane-Nida, Lesna 10, gm. Ruciane-Nida, pow. piski___________________________ ________
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zat^cznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzaj^cych pola elektromagnetyczne (Dz U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna. ktorej moc promicniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujqca pola
elektromagnetyczne o czostotliwosciach qd 30 kHz dp 300 GHz._________________________________
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci, w tym wielkosc produkcji lub wielkosc swiadczonych ustug.
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkosc swiadczonych using: ushigi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uZytkownikdwjednoczesnie.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.
9. Emisja pola elektromagnetycznego o rbwnowa2nych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_GT: 2032W
Antena Sektorowa 12_U: 14355W
Antena Sektorowa 13_DL: 11293W
Antena Sektorowa 21_GT: 2032W
Antena Sektorowa 22_U: 14355W
Antena Sektorowa 23_DL: 11293W
Antena Sektorowa 24_: 19908W
Antena Sektorowa 31_GT: 2032W
Antena Sektorowa 32_U: 14355W
Antena Sektorowa 33_DL: 11293W
Radiolinia RL1: 6918W
Radiolinia RL2: 1413W
Radiolinia RL3: 6918W
Radiolinia RL4: 6166W
Radiolinia RL5: 8822W____________________________________________________________________
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkosc emisji w sposdb automatyezny do wartosci nie wiekszyeh niz niezbqdne do
zspewnienia obslugi uzytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasada dzialania systemu telefonii komorkowej
okreslona odpowiednimi nomiami.__________________
_____________________________________
11- Informacja czy stopieh ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazuj^cymi przepisami
Konstmkcja staeji ogranicza wielkosc emisji, tak ze obowiazujace przepisy i normy dotyczqce pol
elektromagnetycznych sa zachowano.________________________________________________________
12. Szczegolowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataezriku 2 do
rozporzadzenia
LP 1.

Wspotrzedne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_GT: (2r32,31.8"E,53°38‘50.rN)
Antena Sektorowa 12_U: (2r32‘31.8lE,53°38'S0.1"N)
Antena Sektorowa 13_DL: (2r32l31.8,lE,53K'38W. 1"N)
Antena Sektorowa 21_GT: (2r32,31.8"E.53°3850.1HN)
Antena Sektorowa 22_U (2r3231.8"El53038'50.riJ)
Antena Sektorowa 23_DL: (21a32'31.8HE,53^38'50.r,N)
Antena Sektorowa 24_: (21a3231.8ME.53'‘38,50.rN)
Antena Sektorowa 31_GT: (21032,31.8,,E,53038'50.r,N)
Antena Sektorowa 32 U (2r3231.8lEl53o38'50. VN)

LP2.

LP 3.

LP 4.

LP5.

Antena Sektorowa 33_DL: (2r32'3l 8"E.53*3850.1''N)
Radiolinia RL1: (21a32'318,E.53*3850.1"N)
Radiolinia RL2: (2103231.8'E,53*3850.1^)
Radiolinia RL3: (21 "3221.8’‘E.53*3850.1HN)
Radiolinia RL4: (2103231.8"E.53e385Q 1"N)
Radiolinia RL5: {21*3221.8"E.53a3850. V'N)
CzestotliwoSd pracy instalacji:
800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 23CHz. 80GHz

Wysokosc srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GT: 59,00m
Antena Sektorowa 12_U: 59,00m
Antena Sektorowa 13_DL: 59,00m
Antena Sektorowa 21_GT: 59,00m
Antena Sektorowa 22_U: 59,00m
Antena Sektorov/a 23_DL: 59,00m
Antena Sektorov/a 24_: 59.00m
Antena Sektorov/a 31_GT: 59,00m
Antena Sektorov/a 32_U: 59,00m
Antena Sektorowa 33_DL: 59,00m
Radiolinia RL1: 56,50m
Radiolinia RL2: 55,50m
Radiolinia RL3: 55,50m
Radiolinia RL4: 56,50m
Radiolinia RL5: 55,50m_______________________________________________________________
Emisja pola elektromagnetyeznego o rdwnowaZnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych arten:
Antena Sektorowa 11_GT: 2032W
Antena Sektorowa 12_U: 14355W
Antena Sektorowa 13_DL: 11293W
Antena Sektorowa 21_GT: 2032W
Antena Sektorowa 22_U: 14355W
Antena Sektorowa 23_DL: 11293W
Antena Sektorowa 24j 19908W
Antena Sektorowa 31_GT: 2032W
Antena Sektorowa 32_U: 14355W
Antena Sektorowa 33_DL: 11293W
Radiolinia RL1: 6918W
Radiolinia RL2: 1413W
Radiolinia RL3: 6918W
Radiolinia RL4: 6166W
Radiolinia RL5: 8822W_______________________________________________________________
Zakresy azymutdw i katow pochylenia osi gtownych wiazek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:
Antena Sektorov/a 11_GT; azymut 90°. pochylenie 0,5-9,5° (900MHz)
Antena Sektorov/a 12_U: azymut 90°, pochylenie 0-6* (2100MHz)
Antena Sektorowa 13_DL: azymut 90°. pochylenie 0-8° (800MHz), pochylenie 0-6* (1800MHz)
Antena Sektorowa 21_GT: azymut 210°. pochylenie 0.5-9,5* (900MHz)
Antena Sektorowa 22_U: azymut 210°, pochylenie 0-6° (2100MHz)
Antena Sektorowa 23_DL: azymut 210°, pochylenie 0-8° (800MHz), pochylenie 0-6° (1800MHz)
Antena Sektorowa 24_: azymut 210°, pochylenie 0-6° (2600MHz)
Antena Sektorowa 31_GT: azymut 330°, pochylenie 0,5-9.5° (900MHz)
Antena Sektorowa 32_U: azymut 330°. pochylenie 0-6° (2100MHz)
Antena Sektorowa 33_DL: azymut 330°, pochylenie 0-8° (800MHz), pochylenie 0-6° (1800MHz)
Radiolinia RL1: azymut 40° +/-300, pochylenie 0°
Radiolinia RL2: azymut 78° +/-30°, pochylenie 0°
Radiolinia RL3: azymut 96* +/-300. pochylenie 0°
Radiolinia RL4: azymut 301° +/-30*. pochylenie 0°
Radiolinia RL5: azymut 322° +/-30°, pochylenie 0°

LP6

Did anleny Antena Sektorowa 11_GT miejsca dost$pne dla ludnosci nie znajdttjq sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektiycznego anleny w osijej gtdwnej wiazki
promieniowania,
Dla anleny Anlona Sektorowa 12_U miejsca dostepno dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anleny w osijej glownej wiazki
promieniowania,
Dla anleny Antena Sektorowa 13_DL miejsca dostppne dla ludnosci me znajduja sip w okreslonej vve
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wiazki
promieniowania,
Dla anleny Antena Sektorowa 21_GT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sip w okre&toncj wo
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegloSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 22_U miejsca dostepne dla ludnoSci nie znajduja sie w okreSlonej vve
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci cd srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wiazki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 23_DL miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi joj gfdwnej wiqzki
promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 24_ miejsca dostppne dla ludnosci nie znajduja sip w okreslonej vve
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtoSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 31_GT miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq sip w okreslonej vve
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektiycznego anteny w osi jej gldwncj wiqzki

promieniowania,

LP7.

Dla anteny Antena Sektorowa 32_U miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq sip w okreslonej we
wskazanym ponitej rozporzadzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wiazki
promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 33_DL miejsca dostppne dla ludnoSci nie znajduja sip w okreSlonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfoSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wiazki
promieniowania,
a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstavde art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o
udostppnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, j. Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsipwzipc mogqcych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalirikowana jako przedsiewzipcie mogqce zawsze bqdz
mogqce potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.
Wyniki pomiarow poziomow pot elektromagnetycznych - jako zafacznik (raport z pomiarow)

13. Miejscowosc. data: Gdar)sk. 2020-11-19
lmi$ i nazwisko osoby reprezentuj^cej prowadzacego instalacj$:

Emilia Piptka

Podpis:
II. Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmuiacy zgloszenie
Data zarejestrowania zgtoszenia
Numer zgtoszenia

Pod pis jest pGawidtowy
Dokument jjcdmMyy pive/
Emilia Piet
Data: 2020 .iTK 11:06:49 CET
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Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak

PCA

ul. Jasna 1

Pokini Ciuihou

00-013 Warszawa

tel. 4-48 22 780 29 64
AB 1630

e-mail: laboratorium@emvo.pl

Sprawozdanie z pomiarow pol elektromagnetycznych - srodowisko ogolne
nr 25/11/0^/2020 - P4

Nr i nazwa stacji
Adres
Opracowanie
Autoryzacja

Podpis

Data

PIS0303
Ruciane-Nida, ul. Lejna 10, dz. nr 55, pow. piski, woj. warmirtsko-mazurskie
Martyna Karczmarczyk

Specjalista ds. pomiarow

Andrzej Urbariski

Kierownik Laboratorium

Podpis jest prawidlowy ^
Dokuiitem p«xlpisin)\L'roanski
1>jU. 2020.11 18 08:41:50^^
I’owchJ Zacwscidzjm doLumeaT

2020-11-17

„Bez pisemnej igody Laboralorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane maezej, jak tylko w catoici. Ponadto wyniki doiyczQ
tylko badanych oblektdw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badart"
25/11/05/2020-P4
Strona 1 z 10
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„Bez pisemnej zgody Laboratorlum niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylka w calosci. Ponadto v/yniki dotycz^
tylko badanych obiektdw przywolanych vv niniejszym sprawozdaniu z badan"
25/11/OS/2020 - P4
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1. Informacje ogolne.

P4 sp. zo.o.,
ul. Wynalazek 1,

Zlecenlodawca

02-677 Warszawa
osoba udzielaj^ca informacji - Emilia Pi^tka

Istotne informacje dostarczone
przez klienta

komplet informacji niezb^dnych do wykonania pomiarow i opracowania
sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogqce
miec wptyw na waznosc wynikow

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy

Prowadzqcy instalacji

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

Lokalizacja obiektu

Ruciane-Nida, ul. Lesna 10, dz. nr 55, pow. piski, woj. warmihskomazurskie

Miejsce instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urz^dzeri

Outdoor

Osoby wykonuj^ce pomiar

tukasz Biczyk

Data wykonania pomiaru

17.11.2020

Temperatura na poczqtku pomiaru
[°C]

12,0

Temperatura na koniec pomiaru [°C]

11,0

Warunki atmosferyczne

Brak opadow

Wi Igot nose na poczqtku pomiaru

l%]

instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten

55,0

Wilgotnosc na koniec pomiaru [%]

60,0

Inne zrodta pdl
elektromagnetycznych oznaezone
na zatqczniku grafieznym

Nie wyst^puj^

Parametry pracy instalacji

Rzeczywisty

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

Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
Rozporz^dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow po’
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
Obwieszczenie Marszalka 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 do!
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).

„Bez pisemnej zgody Laboraiorium niniejsze spravvozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycz^
rylko badanych obiektow przyv.-oianych w niniejszym sprawozdaniu z badart"
25/11/OS/2020 - P4
Strona 3 z 10

Cel badan

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 0,8 V/m
300V/m pracuj^ca w pasmie 80 MHz - 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroclawskiej, numer
swiadectwa: LWIMP/W/092/19, swiadectwo wazne do 15.03.2021r.
Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracuj^ca w zakresie temperatury -10°C
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.
Niepewnosc rozszerzona 58,8% przy poziomie ufno^ci 95% z uwzglqdnieniem
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 5TABILA, nr seryjny 10721, swiadectwo wzorcowania z dn.
19.06.2017r. wydane przez Zespol Laboratoridw wzorcujqcych Okr^gowego
Urz^du Miar w Gdarisku.

Pomiary zostaty wykonane

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurij sprawdzeh okresowych IS/PO16-11/03.
1. na gtownych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutdw 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),
2. na obszarze pomiarowym, dla ktorego, na podstawie uprzednio
wykonanych obliczen 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«icznika do rozporz^dzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczen nie
uwzgl$dniaty
parametrow
pracy
instalacji
innych
operatorow
wyst^puj^cych na obiekcie bijdz w obszarze pomiarowym.
3. w miejscach dostspnych dla ludnosci.
4.
5.

miejsca niedostQpne podczas wykonywania pomiarow wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarow)
wyniki pomiarow uzyskane zostaty przy uwzgl^dnieniu poprawek
pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcy oraz przy rzeczywistych
warunkach pracy instalacji innych operatorow (w przypadku
wystypowania). W takiej sytuacji uwzglydniono jednolity poprawky
pomiarowy wynoszycy 1,4.

Szczegolne warunki podczas
wykonywanie pomiarow

Warunki pracy urzydzeh
nadawczych

Pomiary wykonane zostaty podczas obowiyzywania w kraju stanu epidemii,
zgodnie z art. 122a ust. lb Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z p6zn. zm.9))
Podczas pomiarow zostaty uwzglydnione poprawki pomiarowe przekazane przez
zleceniodawcy, umozliwiajyce uwzglydnienie maksymalnych parametrow pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zatycznika do Rozporzydzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

„Bez pisemnej zgocJy Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektdw przywoianych v; niniejszym sprawozdaniu z badari”
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4. Zroznicowanie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych.

Zakresy znajdujii si? w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sq w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.
poz. 2448).
Parameir fiayczny
SWadowo elektryczna E

SWadowa 'Iiagnetyczna H

G^stosc mocy S

(V/m)

(A/ml

(W/m2)

Zakres
Cz^stotllwosci pola
elektiomaRnetycznego

0,0037 x f

1,375 x f061

od 400 MHz do 2000 MHz
od 2 GHz do 300 GHz

f/200

0,16

10

5. Charakterystyka zrodet PEM.
Zgodnie z informacja otrzymanq od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zat^cznika do rozporz^dzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.
Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta_____
Chiirakteiyslvfca piomignlo'vanld

twrunkowa

Rjeciywhly c.'Jt p'Jcy jh/dciicj

21

RoOzai wy;waizancno pola

itaciofiarne
scklorZ

1

id

seklor 3

Nadajnlk ttacji baiowej:
Typ / Pioducent

1

DBS/'liMWel

Z

aeslolHwoid |pdi>np| MHz

900

2 IOC'

3

Maksymalm moc nadawana
iia te<tof |dHm'

1201

BOO

Z60O

90(1

Z1CO

I30C

300

900

z:co

1302

BOO

46.02

0(1. ?1

49.03

SI.33

•16.02

SO. 79

50.79

49.03

1G.C2

50,79

50,79

49.09

1

I'.o anten.

Kathrcm
30010306

Kattuem
30010373

•(athrem
30010777

Hua//ei
-01)457180

kslhrein
80010306

80010373

Kathreir
63010772

Kalbre-n
E001030G

Kalhieii
E0010378

Kalbicr
80010777

2

Pioducpni aplrny

Kanrem

Katir-m

Kfllhr-ln

'luawei

Kalhrem

Kathrrtn

Kaihrein

kainrein

KatlMen

kalhrem

3

I tost amen

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

AnHnut
Zakrei k^Uw pochylen a

5

6

amen |‘|
Srodnir pochylenie anten
{uslawlone do aom-arOw
PEM) [']

7

Wysokoit fains; n.p.t |ml

3

EIP.P |WJ

Obdaleule:

II

90

Kalhretn

710

330

O.S-9.5

0-6

0-6

08

Ob

0.6-9.S

0-6

0-6

0-3

0.5-9.S

Oh

06

0-8

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3,0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

59.00
7032

11335

saoo
11293

19933

2032

59.CO

14:166

11793

2032

14355

11293

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
Charaktcryiryka P'orniemoviania

kicrunkmva

Rieczyvviity aai aracy [h/dobd

24

Rod?a| »v.t>‘.3naneiO pola

staCjOiarne

Llnla radlovva

Aniena

i£.

typ/produernt

cjq7totll>',cs(i pracy (GHzl

moc wyiiclowa |dBm)

lyp/prsducenl

{redmca anteny [ml

azvmut Cl

v;'yiol.os7 zarnital. -ml

1

OP Ilk Hlt'/HUAWi.

23

78

VHlPX7-73/Andre*

0.6

40

56,50

2

OPTIk RTM/HUAWfi

80

78

55.50

3

OPTIX RIN/MUAWEI

23

28

VHLPX 2-23/Andre*y

0.6

96

SS.50

4

OPTIX RTN/HUAWfl

23

29

A23D&SH,'Huavrer

0.6

301

56.50

5

OPTIX RTM/HUAWEI

80/73

18/25

A2 55305W/HUart el

0.6

322

53.30

VII1? l-SO/Ai'Uiev<

„Bpz pisemnej zgody Laboratoriuin ninlejsze sptawozdanle nie moze bye powielane inaczej,]ak tylkc-v/ calosci. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym spra^vozdaniu ? badan'’
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6. Wyniki pomiarow.
Wyniki pomiarow pol elektromagnetycznych dla celow ochrony srodowiska przedstawia ponizsza labela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zaf. 2.
Pole-E

Pole-H

Wys.

*kE»U

fVm]

pomiaru
[ml

<0,002

<0,005

0,3-2,0

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

<0.8*

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

4

<0,8'

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

5

<0.8*

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

6

<0,8“

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2.0

7

<0.8*

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

Nr

Pole-E

PP

|V/m]

1

<0.8*

<0,78

2

<0,8*

3

*kE,*U
|V/m)

Pole-H
[A/m]

8

<0,8-

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

9

<0,8*

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

10

<0,8*

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

11

<0,8*

<0,78

<0,002

<0,005

0.3-2,0

12

<0,8*

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

13

<0,8*

<0,78

<0,002

<0,005

0.3-2,0

14

<0,8*

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

15

<0,8*

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

16

<0,8*

<0.78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

17

<0,8*

<0,78

<0,002

<0,005

0.3-2.0

18

<0,8*

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

19

<0,8*

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

20

<0.8*

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

21

<0,8*

<0,78

<0,002

<0.005

0,3-2,0

22

<0.8*

<0,78

<0,002

<0.005

0,3-2,0

23

<0,8’'

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

24

<0,8*

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

Opis pionu

Uwagi

WMj

WMm

ElZrBZ'BZ.BS"

otoczenle stacji bazowej - 100m
v.izd»uz gl. osi promieniawania - GKP

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

otoczenie stacji bazowej - 400m
wzdluz gl osi promieniowania GKP

<0,046

<0,045

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

<0,046

<0,045

otoczenie stacji bazowej - 590m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

<0,046

<0,045

otoczenie stacji bazowej -PKP

<0.046

<0,045

otoczenie stacji bazowej - PKP

<0,046

<0,045

otoczenie stacji bazowej - GKP

<0,046

<0,045

otoczenie stacji bazowej

GKP

<0,046

<0,045

otoczenie stacji bazowej -PKP

<0,046

<0,045

otoczenie stacji bazowej -PKP

<0,046

<0,045

N:53s38'49.74"

otoczenie stacji bazowej - 200m

E:21*B2'42.62"

wzdtuZ gl. osi promieniawania - GKP

N:53‘38,49.54"
E:21'32,47.94"

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53‘3Q'W.2S"

otoczenie stacji bazowej - 300m
otoczenie stacji bazowej - 400m
wzriliz gl. osi promieniowania- GKP

N:53*38'49.33"
E:21'32'57.88"

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

N:53'38'49.34"

otoczenie stacji bazowej - 590m

E:2]'33'03.43"

wzdluz gl osi promieniowania - GKP

N^BS^.OO
E:2r32,28.40"

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

otoczenie stacji bazowej - 100m

N:S3J38,44.27''

otoczenie stacji bazowej - 2COm

E:21!32'26.00"
N.sa^a'ni.BS''
£:2r32'22.58"
N:53"38’38.66"
E:21'32,19.53"
N:53"38'36.31"
E:2la32‘17.23"
N 53°38'33.79"
E:2r32'15.06"

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

N:53°38'53.30"

otoczenie stacji bazowej - 100m

E:21-32'28.05'
N:53038'55.79M
E:2r32'25.75’
N:53°38'59.44"
E:21”32'23.30

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53*39'01,90"
E:2l°32'20.71“

otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 300m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 400m
wzdluz gl. osi promieniowania- GKP

N:53‘39,04.68"

otoczenie stacji bazowej - 500m

E:21°32'18.79"
N:5339'06.70"

wzdluz gl. osi promieniowania GKP
otoczenie stacji bazowej - 590m
wzdluz gl. osi promieniowania • GKP

N:53"38'50.62"
E:21“32,33.37"
N:53°38'50.50"

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

E:21”32’35.24"

wzdlul gt. osi promieniowania - GKP

N:53*38'51.70"
E:2r32'27.02"

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53*38'55.08"

£:2r32'3l.26"
NiSB-Bs^e.gr
E:2r32’44.75"
N:53'33'47.24M
E:2r32'33.24"
N:53:38'4G.50"

otoczenie stacji bazowej - 50m
otoczenie stacji bazowej - 50m
otoczenie stacji bazowej - 100m

25

<0,8*

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

26

<0.8*

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

27

<0,8*

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

A

<0,8*

<0,78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

Lesna 10, pomiarprzed budynkiem -DPP

<0,046

<0,045

B

<0,8*

<0.78

<0,002

<0,005

0,3-2,0

11 Ustopada 8, pomiar przed bram^ -DPP

<0.046

<0,045

E:21’32'27.72"
N:Sr38,'13.72"
E:21*32,21.42"
N:53‘38l52.46"
E:21‘32,23.32"

„8ez pisemnej zgcdy Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w calosci. Ponadto wyniki dotyezs
lylko badanych obiektow przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badari"

25/11/0^/2020-P4

Strona 6z 10

<0,8*
<0,78
<0,002 <0,005 0,3-2,0
11 Listopada 6, porriar przed bra m3 -DPP
I <0,046 I
<0,045
' Sponizej czufoici zestawu pamiaro'.vego
GKP - gtOwne kierunki pomiarowe
PKP • pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP- riodatkowe punkty pomiarowe
PP - pion pomiarowy
U - mepewnosc pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnoSci 95%, z uwzgl^dnieniem wspofczynnika rozszerzenia k=2
kE- poprawka pomiarowa fcadanej instalacji radiokomunikacyinej podana przez operatora (kE=l,4), poprawka pomiarowa w
przypadku oddziaiywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar <kE-2,0i
WM-- - warrosc wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dost^pnych dla ludnosci dla skladowej
elektrycznej pola
WMh - wartosc wskainikowa poziomu emisji poi elektromagnetycznych dla miejsc dostijpnych dla ludnosci dla skladowej
magnetycznej pola
PrzyjQto najnizsz^ dopuszczaln^ wartosc skladowej elektrycznej pola dla obj^tego pomiarami zakresu cz^stotl woki
min(MEgr)= 38,89 V/m oraz skladowej magnetycznej min{MHgr)= 0,105 A/m.

7. Stwierdzenie zgodno^ci
Na podstawie wytycznych podanych w Rozporz^dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w irodovvisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w irodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotycz^cych zrodla wymagan, ktore muszs bye spetnione (zal^cznik do rozporz^dzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu 0 zasad? podejmowania decyzji zgodnej z pkt 26
zat^ezrika do rozporz^dzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikow
pomiardw pol elektromagnetycznych wykonanych w dniu 17.11.2020 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 pci elektromagnetycznych w Srodowisku, udokumentowano, ze zadna z wartosci
wskazrikowych nie przekraeza wartosci 1.

8. Oswiadczenie.
Wyniki badania odnosz? si<; wylqcznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane 53 w formie pisemnej w ciijgu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zat^eznikow.
Zal. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionow pomiarowych
Zal. 3. Zal^czniki grafiezne
Koniec sprawozdania

„Bez pisemnej zgody Laboratorium nmiejsze sprawozdanie nie moie byd powielane maezej, jak tylko w ealoici. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektdw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badart”
25/11/GS/2020 - P4
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu

Wspotrzedne geograficzne

dtugosc:

21°32,31.78"E

szerokosc:

53'>38,50.13"N

„Bez pisemnej zgody Laboratorlum niniejsze sprawazdanie nie moze bye powielane inaezej, jak lylko vz cafoici. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektow przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”
25/11/0^/2020 - P4
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Zat. 2. Widok pionow pomiarowvch

„Bei pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie me moze bye powielane inaezej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycz^
lylko badanych obiektow payv-'otanych w nintejszym spravzozdamu z badari"

25/11/05/2020 - P4

Sirona 9110

Zat. 3. Zafqczniki graficzne.

„Be^ pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byd powielane inaczej, Jak tylko v; calosci. Ponadto wyniki doiyczij
tylko badanych obiektdv/ przywolanych w ninielszym sprawozdaniu z badaii”

25/11/OS/2020 - P4
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