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AROSTWO POWIATOWE W PISZU
ISZ
PISZ
UL. WARSZAWSKA 1

WNIOSEK
zgtoszenie zmiany danych instalacji wytwarzaj^cej pole elektromagnetyczne
Dzien dobry
W zalctczeniu przesylam pismo wraz z zal^cznikaml
Emilia Piqtka

Zalaczniki:

1. PIS17Q1A 2 wnosek OS 20201221093554.rxlf
2. PIS17Q1A 2 zalacznlk OS 20201221093SS4.Ddf
3. PIS 1701 QS
4. EISIZQi 1.7,Pdf
5.

6. KRS 16.11.202Q(Zfl)JDdf
Dokument zosral podpisany, aby go zweryflkowac nalezy uzyc
oprogramowania do weryfikacji podplsu
Data zlozenia podplsu: 2020-12-21108:42:042
Pod pis elektroniczny

Iz I

2020-12-22,07:34

PLAV
Gdansk. 2020-12-21
Prowadzacv instalacje:
PA Sp z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Adres do korespondencii:
P4 Sp. z o. o.
ul. Arkoriska 6,bud A3
80-387 Gdansk

Starosta Piski
Wydziat Rolnictwa, Lesnictwa, Rybactwa Srodlqdowego,
Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
dotvczy stacii bazowei telefonii komorkowei operatora P4 Sp. z o. o. PIS1701 A
Zgodnie z wymogami Rozporz^dzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprav/ie zgloszenia
instalacji wytwarzaj^cych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajdw instalacji. ktorych eksploatacja wymaga
zgloszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie ad. 152 ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., P4 Sp. z o. o. z siedzibq w Warszawie przedklada informacj? o
zmianie danych w instalacji wytwarzajgcej pole elektromagnetyczne znajduj^cej si$ w lokalizacji:
12-230 Dmusy gm.Biala Piska, dz. nr 47/5, gm. Biala Piska, pow. piski
Zmiana jest nieistotna, gdy£ uvvzgl^dniaj^c rozszerzonq niepewnosc pomiarow^ oraz poprawki
wymagane przepisami pkt.7 Zalacznika 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 poziomow w miejscach dost$pnych
dla ludnosci okreslonych zgodnie z Art, 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U 2019, poz. 2448).
Przediozsnie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy
Prawo ochrony srodowiska - intormacje na temat zmiany parametrow okreslone sq w jedynym
formularzu przewtdzianym przez przepisy wykonawcze.
Zalgczniki:
1)

Formularz aktualizacyjny instalacji

Z powazaniem
Koordynator OS
Emilia Pi$tka
kom. 790006186

P4 Sp. 7 0.0 .1 Wynala?ek 1.0? (>77Wars?VAa, XHUVydzial Gospoca'cTy Kfo;c
ReiesuuSi
Sad Reioittwy dla in -il War$£nvy KRSOU0021 'W REdON 015808609 NIP 951-21-20*077 Kup.ial zakladowy

MO

R56.500,00 PIN

AKTUALIZACJA DANYCH 1NSTALACH PO WPROWADZRMl ZMIANY NIEISTQTNEJ
I. Wvpelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia
1 .Nazwa i adres organu oct'rony srodowiska wlasciwego do przyj^cia zgloszenia
Starosta Piski
Wydzial Rolnictwa, Lesnictwa, Rybactwa Srodladowego, Ocbrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
12-200 Pisz
PI. Daszyhskiego 7
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
PIS 1701 A (zgloszenia nr 2)
3. OkreSlenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje si? instalacja.
woj. WARMINSKO-MAZURSKIE 2.6.28 (TERYT: 28) (KTS: 10042800000000), pow. piski 4.6.28.55.16 (TERYT:
2816) (KTS: 10042815516000), gm. Biata Piska 5.6.28.55.16.01.3 (TERYT: 2816013) (KTS: 10042815516013)
4. Cznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
5. Adres zakladu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
12-230 Dmusy gm.Biafa Piska, dz. nr 47/5, gm. Biafa Piska. pow. piski
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalacznikiem nr 2 rozporzc|dzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzaj^cych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, ktorej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W: emitujqca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.
7 Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci. w tym wielkosd produkcji lub wielkosc swiadczonych uslug.
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkosc swiadczonych uslug: uslugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikow jednoczesnie.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszyslkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.
9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_V: 3802W
Antena Sektorowa 12_GT: 2128W
Antena Sektorowa 13_V: 3802W
Antena Sektorowa 14_L: 11722W
Antena Sektorowa 21_V: 3802W
Antena Sektorowa 22_V: 3802W
Antena Sektorowa 23_GT: 2128W
Antena Sektorowa 24_L: 11722W
Antena Sektorowa 31_V: 3802W
Antena Sektorowa 32_V: 3802W
Antena Sektorowa 33_GT: 2128W
Antena Sektorowa 34_L: 11722W
Radiolinia RL1: 6918W
Radiolinia RL2: 6918W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkosc emisji w sposob automatyczny do wartosci nie wiqkszych niz niezb^dne do
zapewnienia obsfugi uzytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasadq dzialania systemu telefonii komorkowej
okreslona odpowiednimi normami.
11. Informacja czy stopieh ograniczenia wielkoSci emisji jest zgodny z obowiazuj^cymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko&6 emisji, tak ze obowiqzujqce przepisy i normy dotyczqce pol
elektromagnetycznych sa zachowane.
12. Szczegdlowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okredlonymi w zal^czniku 2 do
rozporz^dzenia
LP 1.

Wspdtrzedne geog-aficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_V: (22*1 V48.3"E.53°38'36.4"N)
Antena Sektorowa 12_GT: (22*11 '48.3"E,53*38'36.4"N)
Antena Sektorowa 13_V: (22* 11'48.3"E.53*38'36.4"N)
Antena Sektorowa 14_L: (22*1 r48.3"E,53038'36.4'N)
Antena Sektorowa 21_V: (22c11'48.3"£,53°38'36.4"N)
Antena Sektorowa 22_V: (22*1148.3"E.53*3836.4"N)
Antena Sektorowa 23_GT: (22*1148.3',E.53*38,36.4I'N)
Antena Sektorowa 24_L: (22',11'48.3"E,53a38'36.4,,N)
Antena Sektorowa 31_V: (22*11‘48.3"£,53*3836.4"N)
Antena Sektorowa 32_V: (22*11‘48.3"E,53*38'36.4”N)
Antena Sektorowa 33 GT: (22011'48.3"E,53r'38'36.4''N)

Antena Sektorowa 34_L: (22r11'48.3"E.53'-,38’36.4,,N)
Radiolinia RL1: (220ir48.3"El53D38'36.4"N)
Radiolinia RL2: (22°n'48.3"E,53038‘36.4"N)
LP 2.

Cz^stotliwo^c pracy instalacji:
800MHz,900MHz, 1800MHz, 23GHz

LP 3.

Wysokosc srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu;
Antena Sektorowa 11_V: 59.30m
Antena Sektorowa 12_GT: 59,30m
Antena Sektorowa 13_V: 59.30m
Antena Sektorowa 14_L 59,30m
Antena Sektorowa 21_V: 59.30m
Antena Sektorowa 22_ V: 59.30m
Antena Sektorowa 23_GT: 59,30m
Antena Sektorowa 24_L 59.30m
Antena Sektorowa 31_V: 59.30m
Antena Sektorowa 32_V: 59.30m
Antena Sektorowa 33_GT 59.30m
Antena Sektorowa 34_L: 59,30m
Radiolinia RL1: 56,10m
Radiolinia RL2: 57,10m
Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11 V: 3802W
Antena Sektorowa 12_GT: 2128W
Antena Sektorowa 13_V: 3802W
Antena Sektorowa 14_L: 11722W
Antena Sektorowa 21_V: 3802W
Antena Sektorowa 22_V: 3802W
Antena Sektorowa 23_GT 2128W
Antena Sektorowa 24_L: 11722W
Antena Sektorowa 31_V: 3802VZ
Antena Sektorowa 32_V: 3802W
Antena Sektorowa 33_GT: 2128W
Antena Sektorowa 34_L: 11722W
Radiolinia RL1: 6918W
Radiolinia RL2: 6918W
Zakresy azymutow i kat6w pochylenia osi glov/nych wicjzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:
Antena Sektorowa 11_ V: azymut 80°, pochylonie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 12_GT: azymut SO", pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 13_V: azymut 80°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 14_L: azymut 80°. pochylenie 0-6° (1800MHz)
Antena Sektorowa 21_V: azymut 190°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 22_V: azymut 190°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 23_GT: azymut 190°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 24_L: azymut 190°, pochylenie 0-6° (1800MHz)
Antena Sektorowa 31 V: azymut 310'’. pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 32 V: azymut 310°. pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 33_GT: azymut 310°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 34_L: azymut 310°, pochylenie 0-6° (1800MHz)
Radiolinia RL1: azymut 200° W-30°, pochylenie 0°
Radiolinia RL2: azymut 252° +/-30°, pochylenie 0°
Dla anteny Antena Sektorowa 11_V miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq si$ w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegtoSci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownei wiqzki
promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 12_GT miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujq si? w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 13_V miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujq si? w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 14 L miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq si? w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wiqzki

LP 4.

LP 5.

LP 6.

LP 7.

promientowanta.
Dla anteny Antena Sektorowa 21_V miejsca dostppne dla ludnosci nie znajduja sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegto&ci od srodka elcktryczncgo anteny w csi jej gtdwnej wiqzki
promienibwania,
Dla anteny Antena Sektorowa 22_V miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq sip w okreslonej wo
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektryeznego anteny w osi jej gldwnej wiqzki
promientowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 23_GT miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq sip w okreSlonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektryeznego anteny w osijej gldwnej wiqzki
promientowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 24_L miejsca dostppne dla ludnosci nie znajduja sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektryeznego anteny w osijej gldwnej wiqzki
promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 31_V miejsca dostppne dla ludnosci nie znajduja sip w okreslonej we
wskazanym ponitej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektryeznego anteny w osi jej gldwnej wiqzki
promieniowania.
Dia anteny Antena Sektorowa 32_V miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od Srodka elektryeznego anteny w osi jej gldwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 33_GTmiejsca dostppne dla ludnoSci nie znajdujq sip w okreSlonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od Srodka elektryeznego anteny w osi jej gldwnej wiqzki
promienio wania,
Dla anteny Antena Sektorowa 34_L miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektryeznego anteny w osijej gldwnej wiqzki
promieniowania,
a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o
udostppnianiu informaeji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spofeczehstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, tj. Rozporzqdzeniem Rady Ministrdw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsipwzipd mogqcych znaczqco oddzialywad na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsipwzigcie mogqce zawsze bqdz
moggee potencjalnie znaczqco oddzialywad na srodowisko._____
Wyniki pomiardw poziomdw pdl elektromagnetycznych -jako zalqcznik (raport z pomiardw)

13. Miejscowosc. data: Gdansk, 2020-12-21
lmi$ i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzqcego instalacj?:

Emilia Piptka

Pod pis:
II. Wypetnia organ ochrony Srodowiska przyjmuj^cy zgtoszenie
Data zarejestrowania zgloszenia
Numer zgloszenia

ZMVe
ABORArOHIUM ilADAWt;^ Pf M

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbariski, Pawelak
ul. Jasna 1

PCA

00-013 Warszawa

POUKIl Cfft'IUM
AMEDVrACJl

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl
AB 1630

Sprawozdanie z pomiarow pol elektromagnetycznych - srodowisko ogolne
nr 37/12/OS/2020-P4

Nr i nazwa stacji

PIS1701

Adres

Dmusy gm. Biata Piska, dz. nr 47 5, pow. piski, woj. warminsko-mazurskie

Opracowanie

Patrycja Glander

Specjalista ds. pomiarow

Autoryzacja

Andrzej Urbanski

Kierownik Laboratorium

Podpis

Data

2020-12-17

„Bcz pisemnej zgody Laboratorium ninlejsze sprawozdanie nie moze bye povzielane inaezej, jak tylko w cafoici. Ponadto v.'yniki dotycz^
tylko badanych obiektow przywolanycn w niniejszym sprawozdaniu z badah"
37/12/OS/2020-P4
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1. Informacje ogolne.
P4 sp. zo.o.,
Zleceniodawca

ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
osoba udzielajqca informacjiEmilia Pi^tka

Istotne informacje dostarczone
przez klienta
Dane otrzymane od klienta
mog^ce miec wptyw na wazno^d
wynikow

komplet informacji niezb^dnych do wykonania pomiarow i opracowania
sprawozdania

Prowadzqcy instalacji

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

Lokalizacja obiektu

Dmusy gm. Biala Piska, dz. nr 47/5, pow. piski, woj. warminsko-mazurskie

Miejsce instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urz^dzeri

Outdoor

Osoby wykonuj^ce pomiar

Roman Murawski

Data wykonania pomiaru

17.12.2020

Temperatura na poa^tkii
pomiaru [0C]______
Temperatura na koniec pomiaru

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia arten

3,0

ra

3.0

Warunki atmosferyczne

Brak opadow

Wilgotno$c na poczgtku pomiaru
[%]
Wilgotnosc na koniec pomiaru
[%]
Inne zrodta pol
elektromagnetycznych oznaczone
na zatqczniku graficznym
Parametry pracy instalacji

59,0
58,0

Nie wystipujg
Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.
2.1 Normyi rozporzjjdzenia:
_

Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych wsiodowisku (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).

lrBez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w calosci. Ponadto vv^'niki dolyczq
tylko badanych obiektow przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badan"
37/12/OS/202O-P4
.**
Strona 3 z 10

3. Opis pomiarow
Metodologia pomiarowa

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

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
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Teiekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo wazne do 01.06.2022 r.
Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091 pracuj^ca w zakresie temperatury -10"C
- +50oC oraz wilgotnosci 5% - 95%
Niepewnosc rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzglgdnieniem wspofczynnika rozszerzenia k=2.

Wyposazenie pomocnicze

Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
swiadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".
Przymiar wstggowy STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, swiadectwo
wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespot Laboratoriow
wzorcuj^cych Okr^gowego Urz^du Miar wGdansku.
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedure sprawdzeri okresowych
IS/PO-16-11/03.

Pomiary zostaly wykonane

1.

na gtownych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutow anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zatqczmka do
rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020,
poz. 258),

2.

na obszarze pomiarowym, dla ktorego, na podstawie uprzednio
wykonanych obliczeh uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono
mozliwosc

wystgpowania

pol

elektromagnetycznych

o poziomach

zblizonych do poziomow dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5
ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatqcznika do rozporz^dzenia Ministra Klimatu
z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeh nie
uwzglgdniaty parametrow pracy
instalacji
innych
wyst^puj^cych na obiekcie b^dz w obszarze pomiarowym.

operatorow

3.

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 zostaly przy uwzglgdnieniu poprawek

pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcg oraz przy rzeczywistych
warunkach pracy instalacji innych operatorow (w przypadku
wystQpowania). W takiej sytuacji uwzgl^dniono jednolit^ ooprawkg
pomiarow^ wynoszqcq 1,7
Szczegolne warunki podczas
wykonywanie pomiarow

Pomiary wykonane zostaly podczas obowiqzywania 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))

„Bez pisemnej zgody laboratorium nimejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catoici. Ponadto wymk dotycz^
tylko badanych obiektow przywotonych w niniejszvm sprawozdaniu z badan"
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Podczas pomiarow zostaty uwzgl^dnione poprawki pomiarowe przekazane przez
Warunki pracy urz^dzeri

zleceniodawcQ, umozliwiaj^ce uwzgl^dnienie maksymalnych parametrdw pracy

nadawczych

instaiacji zgodnie z pkt 7 zat^cznika do Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow poi elektromagnetycznych wsrodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zroznicowanie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych.

Zakresy znajdujq siq w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione

w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Sktadowa elcktryczna E

(V/m)

Zakres
Cz^itotlwosci pola^-\^
elektrornagnetycznogo
od 400 MHz do 2000 MHz
od 2 GHz do 300 GHz

SWadov^a magnetyczna H
(A/m)

G^sloid moo)1 S
(W/m2)

0,0037 x f D'r‘

f/200

0,16

10

1.375 xf°.s
61

5. Charakterystyka zrodel PEM.
Zgodnie z informacja otrzyman^ od klienta pomiary zostaly 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
Charakterystyka
promleniov/ania

kic’unkDw.'i

Rtcaywisty ceas pracy
[h/riobcl
Rodzaj v»vt\varjanego

in

pola

ilacionar”?

L

p

wilr.r I

WYWt/eK&Inlcnlp

M'klor ?

sector i

Nadalnlk stacjl batowej:
Typ / Producorl

D9S / Huawei

2

Ct^Hotirr/os^ Ipasmo)
MHz

18CO

800

DCC

J

Maksymalna mx
nadawana na sektor
[dBrr)

50 79

49.C3

fi6,CZ

Huawei
A7D4S17
RG

Huawei
A794S17
R0

Hu awe

Typ anteny

Hjawei
*79451;
R0

Huav/ei

1

Huatvei
4264521
R1

A264521
R1

2

Piaducnnl anteny

Huawei

Huawei

Huawei

Huawei

3

HoManten

1

1

1

&:c

1800

800

300

9C0

1KO

SCO

SOD

9DD

50.79

49.03

49.03

46.07

S0.79

49.03

49,01

4S.07

Huawe:
A7WS17
RO

Huawei

A794517
R0

A794517
RO

Huawei
A264S21
R1

Huawei
A/94517
RO

Huav.ei
A.'WSl/
RO

Huawei
A794517
RO

Huawei

Huawe

Huawei

•luawei

Huawei

Huawei

Huawei

Huawei

1

1

1

1

1

1

Obcijienlc:

80

1

4

Azymut

5

Zakres <at6w
porhylcnij anten 1*|

nr.

o 10

o 10

n to

C-6

010

o-io

o-io

06

OlC

0-10

0 10

6

Sredme pochylenia
anten I'l

i

i

i

i

1

3

3

3

3

3

3

3

7

Wysokoid zamst. n.p.i
(i’l

8

eirpiwi

3307

7178

190

59.30
11722

ifC-2

31C

59.30
2128

3802

117??

3802

59.30
380?

7178

1177?

380?
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Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta
Cftaiattarystyka promiemov/anla

ktfi'unfcowa

ft?acivwls’.v cias oracv Ih/doeal
Rodroj >wtv<arzangKD pc'a

stacjoname

Unia radkowa
lP

lyg/produciint

l

OSTK RTN/IIUAWEI

2

OPIOi RTN/HLAWtl

Altera
rror wiicow.i idBmJ

ivp/producpm

drccnica anany [mi

azymui |‘l

tWipkoif zalntlai. (ml

73

78

VHLPX2-?3/Andr<v//

0.6

2C0

50,10

73

23

VHLPX2-23/Andrew

O.G

7>2

57.1C

a^stotlv/oic

;GHzI

G. Wyniki pomiarow.
Wyniki pomiarow pol elektromagnetycznych dla celow ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione wzat. 2.
Pole-H

Wys.

*kE +U

pomiaru

|A/m]

[m]

<0,006

<0,002

0,3-2,0

<0,002

<0,006

<0,002

0,3-2,0

<0,8*

<0,00?

<0,006

<0,007

0,3-2,0

4

1.0

0,003

0,007

0,003

U

5

1,0

0,003

0,007

0,003

1,0

6

1,2

0,003

0,009

0,003

U

7

<0,8*

<0,002

<0,006

<0.002

0,3-2,0

8

<0,8"

<0,002

<0,006

<0.002

0,3-2,0

9

0,8

0,002

0,006

0,002

1,1

10

U

0,003

0,008

0,003

U

11

1,2

0,003

0,009

0,003

1,0

12

<0,8*

<0,002

<0,006

<0,002

0,3-2,0

13

<0,8''

<0.002

<0,006

<0.002

0,3-2,0

14

<0.8*

<0,002

<0,006

<0.002

0,3-2,0

15

0,8

0,002

0,006

0,002

U

16

1,1

0,003

0,008

0,003

1,0

17

1.0

0,003

0,007

0,003

1.1

18

1.7

0,005

0,012

0,005

1.2

19

<0,8*

<0,002

<0,006

<0,002

0,3-2,0

20

<0,8*

21

<0,8*

Pole-E

Nr

Pole-E

PP

[V/m]

1

<0,8*

<0,002

2

<0,8*

3

22

<0,8*

*kE +U
[V/m]

Pole-H

[A/m]

<0,002

<0,006

<0,002

0.3-2,0

<0,002

<0,006

<0,002

0.3-2,0

<0,002

<0,006

<0,002

0,3-2,0

Opls plonu

N^i’ss’ss.e
E:22flll'53(7'‘

Uwagi
oioczenie stacji bazowej - 100m
wzdtuz gl. ost promieniowania - GKP

N:53’38’37,0"

otoczenie stacji bazowej - 200m

E;22®1]‘59,2"

wzdluzst. osi promieniowania GKP

N:53°38’37,7"
E:22"12'04,2"

otoczenie stacji bazowej

300m

wzdluzgt. osi promieniowania - GKP

NiSS'BS'SS.O"

otoczenie stacji bazowej - dOOm

E:22"i2‘09,8”

wzdluz gt. osi promieniowania - GKP

N:53038'38,4’'

otoczenie stacji bazowej - 500m

E:22'x?,15,3”

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53"38'38,8M
E.22’12’20,3''

otoczenie stacji bazowej

593m

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53"38'33.1"

otoczenie stacji bazowej - 100m

E:22"ll'47,l"

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53"38'29,8"

otoczenie stacji bazowej - 200m

t:22^11*45,9”

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

E:22“ll‘44,9”

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

otoczenie stacji bazowej

300m

N:53’ 38’23.7"

otoczenie stacji bazowej - 400m

E:22“ll’43(8”

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53°38'20,4"

otoczenie stacji bazowej - 500m

E:22”ir43,0”

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53‘ 38’17,8”

otoczenie stacji bazowej - 593m

E:22’ir41,6”

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53'38'38,6”

otoczenie stacji bazowej - 100m

E:22“ir44,3'‘

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53'38'40.7"

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

N:53 33'42,9”

otoczenie stacji bazowej - 300m

E:22"n’36,l"

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:S3'48'46,2"

otoczenie stacji bazowe) - 400m

E:22"l!’32.r

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53c38'4 7,7."

otoczenie stacji bazowej - 500m

E:22,,ll’28,6"

wzdluzgt. osi promieniowania - GKP

N:53 38'49,5”

otoczenie Stacji bazowej - 593m

E:2?*ll'?4(6"

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53:38'34.9''

otoczenie stacji bazowej - 50m

E 22"L1'46.9"

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53'38'33.2"

otoczenie stacji bazowej - 100m

r;:22nr46,0''

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53'38'35,8'

otoczenie stacji bazowej - 50m

t:22ni'45,8''

wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:53:38’38.7"
E 22"11'41,0''

otoczenie stacji bazowej - PKP

WMt

WMh

<0,055

<0,055

<0,055

<0,056

<0,055

<0,055

0,068

0,068

0,068

0,068

0,082

0,082

<0,055

<0,055

<0,055

<0,055

0,055

0,055

0,075

0,075

0,082

0,082

<0,055

<0,055

<0,055

<0,055

<0,055

<0,055

0.055

0,055

0,075

0,075

0,068

0,068

0,116

0,116

<0,055

<0,055

<0,055

<0,055

<0,055

<0,055

<0,055

<0,055
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23

<0,8*

<0,002

<0,006

<0,002

0,3-2,0

24

<0,8*

<0,002

<0,006

<0,002

0,3-2,0

25

<0.8*

<0,002

<0,006

<0,002

0.3-2.0

26

<0,8*

<0,002

<0,006

<0,002

0,3-2,0

27

<0,8*

<0,002

<0,006

<0,002

0,3-2,0

28

<0,8*

<0,002

<0,006

<0,002

0,3-2,0

A

<0,8*

<0,002

<0,006

<0,002

0,3-2,0

8

<0,8*

<0,002

<0,006

<0,002

0,3-2,0

C

<0,8*

<0,002

<0,006

<0,002

0,3-2,0

D1

<0,8*

<0,002

<0,006

<0,002

0,3-2.0

D2

<0,8*

<0,002

<0,006

<0,002

0,3-2,0

D3

<0,8*

<0,002

<0,006

<0,002

0,3-2,0

D4

<0,8*

<0,002

<0,006

<0,002

0,3-2,0

N:53'33'40.8
E:22’ir44,5"
N:53’38'3S,]"

otoczeme stacji bazowej - PKP

<0,055

<0,055

otoczenie stacji bazowej - PKP

<0,055

<0,055

otoczenie stacji bazowej - PKP

<0,053

<0,055

otoczenie stacji bazowej - PKP

<0,055

<0,055

otoczenie stacji bazowej - PKP

<0.055

<0,055

otoczenie stacji bazowej - PKP

<0.055

<0,055

Dmusy 1, pomiar przy oknie - DPP

<0,055

<0,055

Dmusy 26. pomiar przy oknie - DPP

<0,055

<0,055

Dmusy 26, pomiar przy bramie - DPP

<0,055

<0,055

<0,055

<0,055

<0,055

<0,055

<0,055

<0,055

<0,055

<0,055

N:53"38'39.1"
f :22’1 rS5,fi"

N:53"3S’34.S"
6:22*1 rSO.O”
N:53°38’32,0"
f:22*n,48,7'*

Pomieszczenie gospodarcze do domu nr 26, pomiar
przy oknie - DPP
Pomieszczenie gospodarcze do domu nr 26, pomiar
przy oknie - DPP
Pomieszczenie gospodarcze do domu nr 26, pomiar
przy oknie - DPP
Pomieszczenie gospodarcze do domu nr 1, pomiar
______________ przy oknie - DPP______________

* ponizej czulosci zestawu pomiarowego
GKP -gt6wne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP- dodatkowe punkty pomiarowe
PP-pion pomiarowy
U • niepewnose pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglQdnieniem wspdtczynnika rozszerzema k-2
kE- poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=l,7), poprawka pomiarowa w przypadku
oddziaJywania innych instalacji 'adiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0i
WMi - wartosc wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dost^pnych dla ludnosci dla skfadowej elektrycznoj pola
WMH-wartosc wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dost^pnych dla ludnosci dla skladowej magneryeznej
pola,
Przyjgto najnizszq dopuszczaln^ vzartoSd skladowej elektryeznej pola dla objgtego pomiarami zakresu cz^stotliwosci min(MEgr)= 38,8 V/m
oraz skladowej magnetyeznej min|MHgr)= 0,105 A/m.
Wynik pomiaru pole - E IV/m] - maksymalna wartosc chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym.

7. Stwierdzenie zgodnoSci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporz^dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U, 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczqcych zrodfa wymagan, ktore muszq bye spefnione (zal^cznik do rozporzgdzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasad^ podejmowania decyzji zgodna. z pkt 26
zat^eznika do rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikbw pomiarow
pol elektromagnetycznych wykonanych w dniu 17.12.2020 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 siQ za dotrzymane w obszarze
pomiarowym, w ktorym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku udokumentowano, ze zadna z wartosci wskaznikowych nie przekraeza
wartosci 1.

,.8ez pisemnej zgody Laboratorium nimejsze sprawozdanie nie moze byd powielane inaezej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycz^
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8. Oswiadczenie.
Wyniki badania odnoszq si^ wyf^cznie do badanego obiektu.
Bez pisemncj zgody sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sq w formie pisemnej w ci^gu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zat^eznikow.
Zai. 1. Lokalizacja obiektu.
Zai. 2. Widok pionow pomiarov/ych
Zai. 3. Zalqczniki grafiezne
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Zat. 2. Widok piondw pomiarowych

„Bez pisemnej zgody Laboratorlum niniejsze sprawozdanie nio moze bye powielane inaezej, jak tylko w catoid. Ponadto wyniki dotycz^
lylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu i badart"
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Zat. 3. Zat^czniki graficzne.

\i
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