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STAROSTWO POWIATOWE W PISZU
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PISZ
PISZ
UL. WARSZAWSKA 1

WNIOSEK
zgloszenie zmlany danych instalacji wytwarzaj^cej pole elektromagnetyczne
Dzien dobry
w zal^czeniu przesytam pismo wraz z zat^cznikami
Emilia Piqtka

Zalacznlki:

1. PIS1102A ? v/niosek
2. PK1102A ? .

qs

20201211102122.pdf
20201211102122.Ddf

3. PISl 10?
4.PI5HQ2 17.pdf
5.
6.

Dokumcnt zostal podplsany, aby go zweryfikowad nalezy uzyc
oprogramowania do weryfikacji podptsu
Data ztoZenia podpSu: 2020-12-11109:29:492
Podpis elektroniczny
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PLAV
Gdansk, 2020-12-11
Prowadzacv instalacie:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 - 677 Warszawa
Adres do korespondencii:
P4 Sp. z o. o.
ul. Arkohska 6,bud A3.
80-387 Gdansk

Starosta Piski
Wydziat Roinictwa, Lesnictwa, Rybactwa Srodl^dowego,
Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
dotvczy stacji bazowei telefonii komorkowei operatora P4 Sp. z o. o. PIS1102 A

Zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgioszenia
instalacji wytwarzaj^cych pola elektromagnetyczne (DZ U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporz$dzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja wymaga
zgioszenia (t. jedn. DZ. U 2019, POZ 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., P4 Sp. z o. o. z siedzibq w Warszawie przedklada informacje o
zmianie danych w instalacji wytwarzaj^cej pole elektromagnetyczne znajduj^cej si$ w lokalizacji:
12-230 Bemowo Piskie, dz. nr 20/88, gm. Biala Piska, pow. piski
Zmiana jest nieistotna, gdyz uwzgledniaj^c rozszerzon^ niepewnosd pomiarowg oraz poprawki
wymagane przepisami pkt.7 Zalacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w
srodowisku, nie wyst^puje przekroczenie progu 60% wartoSci tych poziomow w miejscach dostepnych
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).
Przedlozenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w Irybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy
Prawo ochrony Srodowiska - informacje na temat zmiany paramefrow okreslone sa w jedynym
formalarzu przev/idzianym przez przepisy ^vykonawcze.
Zal^czniki:

D

Formularz aktualizacyjny instalacji

Podpis jest
pi^widtowy
est pig\
Dokument ^dpi^Ty przez
Emilia Piqt
CUT
Data: 2020.1
.\2m 10:25:37
io:;
Z powazaniem
Koordynator OS
Emilia Pi§tka
kom. 790006186

P4 Sp. zoo i Wynalazak t,02-677Warsi'anj. XIII Wydz;a‘Gospolarny Kia|owe;oPe-«t!iuSadowcqo
Sad R*i<iriovw dla m. s* Wirsawy KRS 0<:a0217207 REGON QI58Q360<) NIP 951-2'-20-077 Kap|t&; y2kladowy io 85o 500,00 PIN

AKTUAL1ZACJA DANYCH INSTALACJI PO WTROWADZEML ZMIANY Nil->S10» Ni:j
I. Wypelnia podmiot prowadzacv insfalacjc dokonuj^cy jej /-«>(>-S/.ciiia______________________
I.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wfasciwego do przyjecia zgtoszenia
Sfa/os^a Piski
Wydzial Rotnictwa. LeSnictwa, Rybactwa Srodlqdowego, Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
12-200 Pisz
PI. Daszyhskiego 7
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadz^cego instalacj^
PIS1102 A (zQloszenie nr 2)
3. Okreslenie nazw jednostek terylorialnych (gmin. powiatow i wojewodztw), na ktdrych terenie znajduje si§
mstalacja, wraz podaniem symbol! NTS jednostek terylorialnych. na ktdrych terenie znajduje sie instalacja.
v/oj. WARMINSKO-MAZURSKIE 2.6.28 (TERYT: 28) (KTS: 10042800000000), pow. piski4.6.28.55.16 (TERYT
2816) (KTS: 10042815516000), gm. Biala Piska 5.6.28.55.16.01.3 (TERYT: 2816013) (KTS: 10042815516013)
4. Oznaczenie prowadzacego instalacji jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. Z.O.O.. ul Wynalazck 1, 02-677 Warszawa
5. Adres zakladu. na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
12-230 Bemowo Piskie, dz. nr 20/88, gm. Biala Piska, pow. piski_______ ________________________________
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, ktorej moc promieniowana izolropowo ivynosi nie mniej nit 15W, emitujqca pola
elektromagnetyczne o czpslolliwosciach od 30 kHz do 300 GHz._______________________________________
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosc produkcji lub wielkosc swiadczonych uslug.
Uskigi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wieikosd Swiadczonych uslug: uslugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uiylkownikdw jednoczeSnie.______
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.
9. Emisja pola elektromagnetycznego o rdwnowaZnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:
Antena Sektorowa 11_DGLNTUV: 17198W
Antena Sektorowa 21_GTV: 4496W
Antena Sektorowa 31_GTV: 4496W
Radiolinia RL1: 6918W
Radiolinia RL2: 3G90W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkosc emisji w sposdb automatyczny do wartoSci nie wipkszych niz niezbpdne do
zapewnicnia obshigi uzylkownikdw sieci. Metoda zgodna z zasadq dzialania systemu telefonii komdrkowej
okreslona odpowiednimi normami
11. Informacja czy stopieh ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowi^zujgcymi przepisami
Konstnikcja stacji ogranicza wiolkoSd emisji, tak ze obowiqzujqce przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sa zachowane._______________________________________________________
12. Szczegdlowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okredlonymi w zalaczniku 2 do
rozporzadzenia
LP 1.

LP 2.

LP3.

LP 4.

Wspdlrz^dne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_DGLNTUV: (22o03'09.4‘E,53*44'13.r'N)
Antena Sektorowa 21_GTV: (22'‘03'09.4‘E.53,'44,13.rN)
Antena Sektorowa 31_GTV: (22a03'09.4‘E,53°44'13.1 "N)
Radiolinia RL1: (2200309.4,E.53*44,13.rN)
Radiolinia RL2: (22e03‘09.4,E.53°44'13. VN)
Czdstotliwodd pracy instalacji:
800MHz. 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 23GHz

Wysokosc srodkdw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_DGLNTUV: 42.80m
Antena Sektorowa 21_GTV: 42,80m
Antena Sektorowa 31_GTV: 42.80m
Radiolinia RL1: 43,70m
Radiolinia RL2: 43.70m
Emisja pola elektromagnetycznego o rdwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:
Antena Sektorowa 11_DGLNTUV: 17198W
Antena Sektorowa 21_GTV: 4496W
Antena Sektorowa 31 GTV: 4496W

Radiolinia RL1: 6918W
Radiolinia RL2: 3090W

LP 5.

LP 6.

LP7.

Zakresy azymutow i katow pochylenia osi glownych wi^zek promieniov/ania poszczegolnych anten
Instalacji:
Antena Sektorowa n_DGLNTUV: azymut 110°, pochylenie 0-7° (800MHz), pochylenie 0-7° (900MHz),
pochylenie 0-7° (1800MHz), pochylenie 0-7° (2100MHz)
Antena Sektorowa 21_GTV: azymut 230° pochylenie 0-11° (800MHz), pochylenie 0-11° (900MHz)
Antena Sektorowa 31_GTV: azymut 350°. pochylenie 0-1V (800MHz), pochylenie 0-11° (900MHz)
Radiolinia RL1: azymut 36° +/-30a, pochylenie 0°
Radiolinia RL2: azymut 203° +/-300, pochylenie 0°
Dla anteny Antena Sektorowa 11 DGLNTUV miejsca doslepno dla ludnoSci nie znajduja sip w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osijej gfdwnej
wiqzki promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 21_GTV miejsca dostppne dla ludnosci nie znajduja sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osijej gtdv/nej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 31_GTV miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujp sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glov/nej wiqzki
promieniov/ania.
a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008r o
udostppnianiu informacji o srodowisku i jego ochronio, udziale spoleczeriskwa w ochronie srodowska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, tj. Rozporzqdzeniem Rady Ministrdw z dnia 10 wrzoSnia
2019 r w sprawie przedsipwzipc mogacych znaczqco oddzialywad na Srodov/isko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewzipcie mogace zawsze badz
mogace potencjalnie znaczaco oddziafywad na srodowisko._______________________________________
Wyniki pomiardw poziomow pol elektromagnetycznych - jako zalacznik (raport z pomiardw)

13. Miejscowosc, data: Gdansk, 2020-12-11
lmi§ i nazwisko osoby reprezentuj^cej prowadz^cego instalacj$:

Emilia Piptka

Podpis:
II. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie
Data zarejestrowania zgloszenia
Numer zgloszenia

Podpis jest
esi pi^widlowy
pM\
Dokumcnt □odpjjflny preez
Emilia Piet
Data: 2020.1
10:25:53 CET
lO:!
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Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak
ul. Jasna 1

PCA

00-013 Warszawa

Fount CftiiauM
MilOYTACJI

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium(S>emvo.pl

AB 1630

Sprawozdanie z pomiarow pol elektromagnetycznych - srodowisko ogolne
nr 14/12/05/2020- P4

Nr i nazwa stacii

PIS1102

Adres

Bemowo Piskie, dz. nr 20/88, pow. piski, woj. warminsko-mazurskie

Opracowanie

Martyna Karczmarczyk

Specjalista ds. pomiarow

Autoryzacja

Andrzej Urbanski

Kierownik Laboratorium

Podpis jest prawidlowy ^
Podpis

Data

Dokumcm podpisuiy pre^Vi^cj Urbanski
Diil.r 2020.12.O') 22:05:
Powod: Zaiwicrcb.ani dokunicni

2020-12-08

1(Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane Inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyezq
tyiko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badah"
14/12/OS/2020-P4
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1. Informacje ogolne.

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

Zleceniodawca

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 wpfyw na waznosc wynikow

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, poprawka pomiarowa

Prowadzqcy instalacji

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

Lokalizacja obiektu

Be mowo Piskie, dz. nr 20/88, pow. piski, woj. warmirisko-mazurskie

Miejsce instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urz^dzeri

Outdoor

Osoby wykonujqce pomiar

Roman Murawski

Data wykonania pomiaru

08.12.2020

Temperatura na poczitku pomiaru
[°C]

0,5

Temperatura na koniec pomiaru [°C]

1,0

Warunki atmosferyczne

Brak opadow

Wilgotno& na poczqtku pomiaru

[%]

58,0

Wilgotnosc na koniec pomiaru [%]

60,0

Inne zrodfa pol
elektromagnetycznych oznaczone
na zatjczniku graficznym

Wystipuj^

Parametry pracy instalacji

Rzeczywisty

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

Rozporz^dzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
Rozporz^dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
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 Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).

1(Be* pisemnej zgody Laboratorium niniojsze sprawozdanie nie mote byd powietane inaczej, jak tylko w calosci. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektow przywoianych w niniejszym sprawozdaniu z badart"
14/12/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 550, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m 300V/m pracuj^ca w pasmie 0,1 - 90 GHz, swiadectwo wydane przez

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji. Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrodawskiej.
Swiadectwo wazne do 01.06.2022 r.
Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091 pracujqca w zakresie temperatury -10°C +50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%
Niepewnosc rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzglgdnieniem wspotczynnika rozszerzenia k=2.
Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
swiadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".
Przymiar wst^gowy STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, swiadectwo
wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespot Laboratoriow wzorcuj^cych
Okrqgowego Urz^du Miar w Gdarisku.
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedure sprawdzen okresowych IS/PO16-11/03.
1. na gfownych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutow anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zaf^cznika do
rozporzcjdzenia 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^cznika do rozporzijdzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczen nie
uwzgl^dniafy
parametrbw
pracy
instalacji
innych
operatorow
wyst^puj^cych na obiekcie b^df w obszarze pomiarowym.
3. w miejscach dost^pnych dla ludnoki.
4.
5.

Szczegolne warunki podczas
wykonywanie pomiarow

Warunki pracy urzydzeh
nadawczych

miejsca niedost^pne podczas wykonywania pomiarow wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarow)
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 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 pozn. 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).

„8ez pisemnej zgody Laboratorium niniej&ze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w caiosci. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektow przywoianych w niniejszym sprawozdanlu z badari"
14/L2/OS/7020- P4
Strona 4 z 10

4. Zroznicowanie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych.

Zakresy znajdujq si^ w Dzienniku Ustaw i dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione ss w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.
poz. 2448).

Parametrfizyczny
Sktadowa plektryrzna E

Skladowa magnetyczna H

GqsIosc mocy S

(V/m>

{A/m)

(W/m2)

Zakres
Cz^statliwosci pola
elGklromagnetycznego

1,375

od 40(1 MHz do 7000 MHz

f/200

0,0037 x I

61

od 2 GHz do 300 GHz

0,16

10

5. Charakterystyka zrodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzyman^ od Klienta pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach

pochylenia anten

zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zat^cznika do rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny seklorowe - dane otrzymane od klienta
Ciiarakterystyfca ofoniieniov/ama

kiefimkoiva

Rzer/ywiMy cza$ pracy [h/dob^l

24

Rodzaj wytwarzanego pola

s.arionarne

WyszcjpfiOlripnle

Lp

^klor 1

seklor 3

seklor 2

Nada nik slacji bazowej:

I

l

□aS/Huawei

Typ / Producent

2

Cz^stotliwo^c (pasmo) MH?

2100

1800

9C0

SCO

9CO

803

030

800

3

Maksymalna moc nadawana na iektor |dBm|

50,78

50,78

46,02

49,03

46,02

49,03

46,02

49,03

QbcWonlc:

1

Typ anteny

Huawei ATR4518813

KuawPi ADU4516RIJ

Huav/el ADU4516R0

2

Pfcducent anteny

Huaw/el

Huawei

Huawei

3

llo4i anten

1

1

1

4

Azymut

110

230

353

5

Zakres k^tOw pochylenia anten [*)

0,03 7,03

0,30-11,CO

0,00-11,00

6

Sredn e pOChylcnie anten {ustawione do pamiardw PEM| [*)

3,5

5,5

5,5

7

WysokoK zainst. n.p.t. fin]

42,80

42,80

42,811

8

EIRP |W)

17198

4496

44%

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
Chd'akteivilyla pionueniowanid

tc^funkowa

PzFciywhty cjji pracy [h/dob<;|

24

Rodiai wvtwar'atiefio pola

^taccname

tinia (adiawa

Anten a

lp

tyg/proflucen:

ctestotllwQK o-'acy [GK?1

mocwYlSciowaldBml

typ/pipducent

$rednlcj» anteny (ml

arymut f’l

wysokosZ zainstal. :m|

1

OPTIX BTN/IIUAWEI

23

ZB

VHIPXZ-Zi/Andrew

0,6

39

43, ?0

2

oi’ll' HIN/HUAWEI

23

Z5

AZ3D06M/Huawei

0,6

Z03

43,70

,.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane maezej, jak tylko vz calosci, Ponadto wyniki dotycz$
tylko badanych obiektdvy przywolanycb w niniejszym sprawozdaniu z badan"
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6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiarow pol elektromagnetycznych dla celow ochrony Srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostafy przedstawione w zaJ. 2.

Nr
PP

Pole-E
[V/m]

Pole-E
■kE,+U
IV/m]

Pole-H
[A/m]

Pole-H
"kE*U
[A/m]

Wys.
pomiar
u [m]

1

1,0

3,18

0,003

0,008

1,0

2

0,8

2.54

0,002

0,007

0.8

3

1,2

3,81

0,003

0,010

0.9

4

1,3

4,13

0,003

0,011

0,9

5

0,8

2,54

0,002

0,007

1.4

6

<0,8*

<2,54

<0,002

<0.007

0,3-2,0

7

<0,8*

<2,54

<0,002

<0.007

0,3-2.0

8

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-2.0

9

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-2.0

10

1,0

3,18

0,003

0,008

0,8

11

<0.8*

<2,54

<0,002

<0.007

0,3-2.0

12

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-2.0

13

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-2,0

14

<0.8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-2,0

15

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-2,0

16

<0.8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-2,0

17

0,9

2,86

0,002

0,008

1,1

18

<0.8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-7,0

19

0.9

2,86

0,002

0,008

1,1

20

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0.3-2.0

21

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-2,0

22

<0.8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-2,O

23

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-2.0

A

1.0

3,18

0,003

0,008

1,5

Opis pionu

Uwagi

N:53°'14'11.9"
E:22"Q3'15.2"
N:53“44'10.9"
E:22°03'20.5"
N:53''4d'09.9"
E:22o03'24.8"
NrSSMd’O?^"
E^^Sl-d"

otoc;enie stacji bazowe] - 100m
wzdlul gt. osi promieniowania - GKP
otaczenie stacji bazowe] - 200m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowe] - 300m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowe] - 430m
wzdluz gl, osi promieniowania- GKP
otoczenie stacji bazowe] - 100m
wzdluz cl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowe] - 200m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowe] - 300m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowe] - 400m
wzdlut gl. osi promieniowania- GKP
otoaenie stacji bazowe] - 430m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowe] 100m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowe] - 200m
wzdlui gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowe] - 300m
wzdluz el. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowe] - 400m
wzdluz gl. osi promieniowania- GKP
otoczenie stacji bazowe] - 430m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowe] - 100m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowe] - 100m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

WMe

WMh

0,082

0,080

0,065

0,064

0,098

0.097

0,106

0,105

0,065

0.064

<0,065

<0,064

<0,065

<0.064

<0,065

<0,064

<0,065

<0,064

0,082

0,080

<0,065

<0,064

<0,065

<0,064

<0,065

<0,064

<0,065

<0,064

<0,065

<0,064

<0.065

<0,064

otoczenie stacji bazowe] -PKP

0,073

0,072

otoczenie stacji bazowe] -PKP

<0,065

<0.064

otoczenie stacji bazowe] - GKP

0.073

0.072

otoczenie stacji bazowe] - GKP

<0,065

<0,064

otoczenie stacji bazowe] -PKP

<0,065

<0,064

otoczenie stacji bazowe] -PKP

<0,065

<0,064

otoczenie stacji bazowe] -PKP

<0,065

<0,064

Gorzekaly 3, pomiar przed budynkiem -DPP

0,082

0.080

N^Md'll.r
E:22°03,0S.2''
E:22“03’00.4"
N:53°44'06.8"
E:22”02'56.r'
N:53°44'05.6"
E:22°02’52.4“
N:53*44'04.4"
E:22°02’S0.6"
N:53*44'16.3"
E:22”03'08.9"
N:53‘44'20.3"
E:22”03’07.6"
N:53‘44'22.7"
E:22“03'06.5"
N:5ya‘Y25.2"
E:22‘03l06.8"
N:53r44'26.9”
E:22"03'06.6"
N:53*44'18.5"
E:22"03'13.6"
N:53*44,09.4"
E:22"03'07.2"
N:53’44'14.4"
E:22"03'12.8"
N:53*44'12.8"
Eizz'os'iy.g"
N:53'44'1G.3"
£:22°03‘1A.7"
N:53*44'09.2"
E:22*03'05.6"
N:53*44'11.8"
E:22*03'00.8"
N:53’44'13.5"
E:22“03,05.4"
MiSB'Ad'lZ.S”
E:Z2‘03'05.2"

B

1.3

4.13

0,003

0,011

1,4

Pocztowa 1, pomiar przed budynkiem -DPP

0,106

0,105

C

1.4

4,45

0,004

0,017

1,5

Pocztowa 3, pomiar przed budynkiem -DPP

0,114

0,113

D

1.8

5,72

0,005

0,015

1,4

Pocztowa 5, pomiar przed budynkiem -DPP

0,14?

0,145

E

Brak dost«>pu - pomieszczenia gospodarcze

* ponizej czutosci zestawu pomlarowego
GKP - glowne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP- dodatkowe punkty pomiarowe____________________________________________________________________________
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PP - pion pomiarowy
U - niepewnosc pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 9S%, z uwzgl^dnieniem wspdfczynnika rozszerzenia k-2
kE-- popravvka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=l,47>, poprav/ka pomiarowa w
przypadku odd.'lalywania innych Instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0)
wynik pomiaru pole - F |V/mJ - maksymalna wartosd chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym
WMr- wartosc wskaznikowa poziomu emisji pbl elektromagnetycznych dla mie|sc dost^pnych dla ludnosci dla sktadowej
elektrycznej pola
WMm - warto&f wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dost^pnych dla ludnosci dla skladowej
inagnetycznej pola
Przyj^to najnizszq dopuszczalnq wartosc sktadowej elektrycznej pola dla obj^tego pomiarami zakresu cz^stotliwoki
minjMEgrh 38,8 V/m oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,105 A/m.

7. Stwierdzenie zgodnosci
Ma podstawie wytycznych podanych w Rozporz^dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w srodowisku
•Dz.U. 2020 poz. 258) dotycz^cych zrodta wymagah, ktore musz^ byd spelnione (zat^cznik do rozporz^dzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasad^ podejmowania decyzji zgodn^ z pkt 26
zat^cznika do rozporz^dzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikow
pomiarow pol elektromagnetycznych wykonanych w dniu 08.12.2020 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 pol elektromagnetycznych w srodowisku, udokumentowano, ze zadna z wartosci
wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.

8. OSwiadczenie.
Wyniki badania odnoszq siQ wyl^cznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze byd powielane inaczej, jak tylko w cafosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane s^ w formic pisemnej w ci^gu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

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

„Bez pisemrej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektow przywolanych w niniejszym sprawozdania z badah"
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu

Wspotrz^dne geograficzne

dtugo^c:

22°03,09.44"E

szerokosc:

53®44'13.09"N

„Bez pisemnej zgody Uboratorium ninlajsze sprawozdanie nie moze byd powielane inaczej, jak rylko w calosci. Ponadto wyniki dotycz^
rylko badanych obiektow przywotanych w ninlejszym spiawozdaniu z badari"
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Zat. 2. Widok pionow pomiarowych

..Be? pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie mozo byi powielane maczej, jak tylko w calosci. Ponadio •.vyniki dotyczq
tylka bsdanych obiektow przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badaii"
14/12/OS/2020- P4
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Zat. 3. Zatejczniki graficzne.

..Bez pisetnitej zgody labaialorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane maeze), jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycz^
Cylkc badanych obiektow przyvzolanych w niniejszym sprawozdaniu z badad"
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Strona 10 z 10

