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PLAV
Gdansk. 2021-03-19
Prowadzacv instalacie:
PA Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
Adres do korespondencii:
PA Sp. z o. o.
ul. Arkohska 6,bud A3
80-387 Gdartsk

Starosta Piski
Wydziat Rolnictwa, Lesnictwa, Rybactwa Srodlqdowego,
Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
dotvczv stacii bazowej telefonii komorkowei operatora P4 So. z o. o. PIS1801 B
Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pozn. zm.) zwanej dale] w skrdcie POS a tak^e zgodnie z v/ymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)
P4 Sp. z o. o. z siedzlb^ w Warszawie przedktada organowi wlaiciwemu do przyj^cia zgtoszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji. o ktorych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotycz^cych instalacji wytwarzajacych pole elektromagnetyczne:
12-250 Klusy, dz. nr 428. gm. Orzysz, pow. piski
P4 sp. z o.o. przedktada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedqcego
zalqcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), kt6re utracito moc
(obowiazywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslaj^c, iz czyni to, pomimo brak obowiqzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.
Zataczniki:
1)

formularz aktualizacyjny instalacji;

2)

odpis dokumentu pelnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej od jego
ztozenia.
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AKTUALIZAGJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZEMU ZMIANY MEISTOTISEJ
1. W'ypclnia podmiot prowadz^cy instalneiv dokonuincy jcj zgtoszenia_____________
1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wtaSciwego do przyjeciazgbszenia
Starosta Piski
Wydzial Rolnictwa. Lesnictwa. Rybactwa Srodladowego. Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
12-200 Pisz
PI. Daszyriskiego 7_____________________________________________________________
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacj$
P/S 7 80 7 8 (zgloszenie nr 2)
3. Okresienie nazw jednostek terytorialnych (gmin. powiatdw i wojewodztw). na ktorych terenie znajduje si^
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje si$ instalacja.
woy WARMINSKO-MAZURSKIE 2.6.28 (TERYT: 28) (KTS: 10042800000000), pow. piski4.6.28.55.16 (TERYT:
2816) (KTS: 10042815516000), gm. Orzysz 5.6 28.55.16.02.3 (TERYT: 2816023) (KTS: 10042815516023)
4. Oznaczenie prowadzacego instalacja, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa________________________________________________
5. Adres zaWadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
12-250 Klusy, dz. nr 428, gm. Orzysz, pow. piski
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zat^cznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzaj^cych pola elektromagnetyczne (Dz U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, ktorej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W. emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatelnosci, w tym wielkosc produkcji lub wielkosc swiadczonych ustug.
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkosd Swiadczonych uslug: uslugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uZytkownikdw jednoczesnie.
8, Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.
9. Em sja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_GLT: 8280W
Antena Sektorowa 12_V: 3715W
Antena Sektorowa 13_V: 3715W
Antena Sektorowa 21_GLT: 8280W
Antena Sektorowa 22_V: 3715W
Antena Sektorowa 23_V: 3715W
Antena Sektorowa 31_GLT: 8280W
Antena Sektorowa 32_V: 3715W
Antena Sektorowa 33_V: 3715W
Radiolinia RL1: 1380W_______________________ ____________________________________________
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkosc emisji w sposob automatyczny do warloSci nie wiekszych niz niezbqdne do
zapewnienia obsfugi uzytkownikdv/ sioci. Metoda zgodna z zasada dziafania systemu telefonii komdrkowej
okreslona odpowiednimi normami.________________________ ____________________________________
11. Informacja czy stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujqcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkoSC emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pot
elektromagnetycznych sa zachov/ane.__________________
12. Szczegolowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zaf^czniku 2 do
rozporzadzenia. Wore utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.
LP 1.

LP 2.

Wspotrz^dne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_GLT: (22°0742.7"E.53*47'40.rN)
Antena Sektorowa 12_V: (22°07'42.7~E.53°4740.1 nN)
Antena Sektorowa 13_V: {22°0742.7"E,53“4740.1 "N)
Antena Sektorowa 21_GLT: (22°0742.7"E.53*4740.1"N)
Antena Sektorowa 22 V: (22a0742.7"El53r,4740.r,N)
Antena Sektorowa 23_V: (22°0742.7"E,53*4740.1"N)
Antena Sektorowa 31_GLT: (22*0742.7HE,53°4740. V'N)
Antena Sektorowa 32_\/: (22U0742.7"E,53C4740. V'N)
Antena Sektorowa 33_V: (22°07427"E,53o4740.1,,N)
Radiolinia RL1: (22°0742.7‘£.53*4740.1"N)
Czestotliwosc pracy instalacji:
800MHz:900MHz, 1800MHz,23GHz
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LP 3.

LP 4.

LP 5.

LP 6.

Wysokosc Srodkdw elektrycznych anten nad poziomem terenu
Antena Sektorowa 11_GLT: 59,20m
Antena Sektorowa 12_V: 59,20m
Antena Sektorowa 13_V: 59,20m
Antena Sektorowa 2fGLT: 59.20m
Antena Sektorowa 22_V: 59,20m
Antena Sektorov/a 23_V: 59.20m
Antena Sektorowa 31_GLT: 59.20m
Antena Sektorowa 32_[/: 59.20m
Antena Sektorowa 33_V: 59:20m
Radiolinia RL1: 56,80m________ ____________________________________
Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_GLT: 8280W
Antena Sektorowa 12_V: 3715W
Antena Sektorowa 13_V: 3715W
Antena Sektorowa 21_GLT: 8280W
Antena Sektorowa 22_V: 37t5W
Antena Sektorowa 23_V: 3715W
Antena Sektorowa 31_GLT: 8280W
Antena Sektorowa 32_V: 3715W
Antena Sektorowa 33_V: 3715W
Radiolinia RL1: 1380W____________________________ ______________________________
Zakresy azymutow i katow pochylenia osi gtownych wiazek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:
Antena Sektorov/a 11_GLT: azymut 0°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 12_V: azymut 0°, pochylenie 0-10a (800MHz)
Antena Sektorowa 13_V: azymut 0°, pochylenie 0-10* (800MHz)
Antena Sektorowa 21_GLT: azymut 110°, pochylenie 0-10* (900MHz), pochylenie 2-12* (1800MHz)
Antena Sektorowa 22_V azymut 110‘, pochylenie 0-10* (800MHz)
Antena Sektorowa 23_V azymut 110°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 31_GLT: azymut 260°. pochylenie 0-10° (900MHz). pochylenie 2-12* (1800MHz)
Antena Sektorowa 32_V: azymut 260*, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 33_ V: azymut 260°, pochylenie 0-10* (800MHz)
Radiolinia RL1: azymut 218* +/-30*, pochylenie 0*____________________________________________
D/a anteny Antena Sektorowa 11_GLTmiejsca dostppne d/a ludnosci nie znajduja si$ w okreSlonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny tv osijej glownej wiazki
promieniov/ania,
Dla anteny Antena Sektorowa 12_V miejsca dostqpne dla ludnoSci nie znajdujq sip tv okreslonej tve
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gldwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 13_V miejsca dostppne dla ludnoSci nie znajdujq sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osijej gldwnej wiazki
promieniovrania,
Dla anteny Antena Sektorowa 21_GL T miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osijej gldwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 22_V miejsca dostppne dla ludnoSci nie znajdujq sip tv okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfoSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gldwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 23_V miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gldwnej wiazki
promieniov/ania,
Dla anteny Antena Sektorowa 31_GLT miejsca dostppne dla ludnoSci nie znajduja sip w okroSlonej tve
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegloSci od Srodka elektrycznego anteny tv osijej gldwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 32_V miejsca dostppne dla ludnoSci nie znajdujq sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gldwnej wiqzki
promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 33_V miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq sip w okreslonej tve
wskazanym ponitej rozporzadzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny tv osi jej gldwnej wiqzki
promieniowania,
a zatem, zgodnie z przepisami ^vydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r. o
udostppnianiu infomiacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spofeczerislwa tv ochronie Srodowiska
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oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko, j Rozporzqdzeniem Rady Minislrdw z dnia 10 v/rzesnia
2019 r wsprawie przedsiewzipc mogacych znaczaco oddziatyv/ad na Srodowisko (Dz.U. 2019poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsi^vziecie mogace zawsze bqdz
mogqce potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

LP 7.
Sprawozdanie z wykonanycb pomiarow poziomdw pdl elektromagnetycznych, o ktdrych mowa w art
_______ 122a usi 1 pkt 1) Prawa ochrony Srodowiska - jako zaigcznik.________
13. Miejscowo$6, data: Gdansk, 2021-03-19
Podpis jesi
jest pl^V
pg^vidtowy
lmi$ i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Emilia Pigtka
DokumcntII uodp^K pr/.c/.
Emilia Pi<
Podpis:
DjLi: 2021
I I:48:19CFT
II. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie
Data zarejestrowania zgtoszenia
Numer zgtoszenia
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ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

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

PCA
Poiiiii Ciuiiiuw
AltlOlUCJI

AB 1630

Sprawozdanie z pomiarow pol elektromagnetycznych - srodowisko ogolne
nr 17/03/Oi/2021- P4

Nr i nazwa stacji
Adres
Opracowanie
Autoryzacja

PIS1801
Klusy, dz. nr 428, pow. piski, gm. Orzysz, woj. warminsko-mazurskie
Martyna Karczmarczyk
Specjalista ds. pomiarow
Andrzej Urbariski
Kierownik Laboratorium
Podpis jest prawidtow^

Podpis

Dokuracm podpisany
r/ej Urbariski
Data: 2021.03.14 10':35!«Kf.T
Powod: ZanvionDam dokimicnt

Data

2021-03-18

„8er plsemnej rgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byd povdelane inaczej, jak tylko w catoScl. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektow przysvofanych w niniejszym sprawozdaniu z badari"
17/03/OS/2021- P4
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17/03/0$/2021-P4
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1. Informacje ogolne.

P4 Sp. ZO.O.,
Zleceniodawca

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

Istotne informacje dostarczone
przez klienta

sprawozdania

Dane otrzymane od klienta moggce
miec wptyw na waznosc wynikow

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

Klusy, dz. nr 428, pow. piski, gm. Orzysz, woj. warmihsko-mazurskie

Miejsce instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urz^dzeri

Outdoor

Osoby wykonujqce pomiar

Roman Murawski

Data wykonania pomiaru

18.03.2021

Temperatura na pocz^tku pomiaru

[°C]

komplet informacji niezb^dnych do wykonania pomiardw i opracowania

2,0

Temperatura na koniec pomiaru [°C]

2,5

Warunki atmosferyczne

Brak opadow

Wilgotnosc na poczqtku pomiaru
[%)
Wilgotnosc na koniec pomiaru [%]

59,0
60,0

Inne zrodla pol
elektromagnetycznych oznaczone
na zalqczniku graficznym

Nie wystqpuji

Parametry pracy instalacji

Rzeczywisty

2. Podstawa prawra.
2.1 Normy i rozporzidzenia:
■
■
*

Rozporzidzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw p6l elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
Rozporzidzenie 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

„Dez pisemne) zgody Labcratorium nimejsze sprawozdanie nie moze bye povvielane inaezej, jak tylko w calosci. Ponadta ^vyniki dotycz^
tylko badanych obiektow przywolanvch w niniejszym sprawozdaniu z badan"
Strona 3 z 10
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Metodologia pomiarowa

Pomiary w oparciu o Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pbl
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

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m BOOV/m pracujqca w pasmie 0,1 - 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcdw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instylut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrodawskiej.
Swiadectwo wazne do 01.06.2022 r.
Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091 pracuj^ca w zakresie temperatury -10°C +50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaly wykonane

Szczegdlne warunki podczas
wykonywanie pomiarow

Warunki pracy urzydzeh
nadawczych

Niepewnosc rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzgl^dnieniem wspolczynnika 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 Zespol Laboratoriow wzorcuj^cych
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/PO16-11/03.
1. na gtdwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutow anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zal^cznika do
rozporzadzenia 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
mozliwos£ 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 rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeh nie
uwzgl^dniaty
parametrow
pracy
instalacji
innych
operatorow
wyst^puj^cych na obiekcie b^dz w obszarze pomiarowym.
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 uwzgl^dnieniu poprawek
pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcy oraz przy rzeczywistych
warunkach pracy instalacji innych operatorow (w przypadku
wystepowania). W takiej sytuacji uwzglydniono jednolity poprawky
pomiarow^ wynoszqcy 1,47.
Pomiary wykonane zostaly 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 p6fn. zm.9))
Podczas pomiarow zostaly 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

„Be/ pisemnej agody laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byi powielane inaczej, jak tylko w caloScl. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektow prrywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan"
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poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zroznicowanie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych.

Zakresy znajduj^ si^ w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione

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

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Skfadowa elektryczna E
(V/m)

Zakres
Cz^stotliwosci pola ^
eleklromagnetycznego
ad 400 MHz do 2000 MHz
od 2 GHz do 300 GHz

Skfadowa magnelyczna H
(A/m)

Gqstoii mocy S
(W/m2)

0,0037 x f M

f / 200

0.16

10

1,375*
61

5. Charakterystyka zrodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostafy wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zal^cznika do rozporz^dzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.
Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta
kferuntowd

Charaktf'ytryk:) p>Q(ni&nic>«onia
piary |h/dnbc]

Z4

HMzai ^.Ty.aizane-zo pola

slac.arMine

l
0

VWi4Cieg(Jlnienie

irktoi i

vfktor 2

S«k!Or 3

Nadajnik jtacjl baiowej:
1

7yp / Pioduccnl

2

Ipasmo) MH:

DBS / Kuawci
SCO

8C0

1802

SOO

200

»00

ISM

500

BC0

S00

ISM

<900

49.03

49.03

50.79

4b.02

49.03

49.03

50.75

4G.0Z

49.03

49<;.3

■S0//9

■16,02

Maksymalna moc nada'«an4
na sekioi fdBm|

3
II

OtKiatenle:
Huavvci

Huavboi

HuaWel

Huawel

MuaAel

Huawcil

Huawei

Huawei

l

lyp anteny

A704517R0

A704517H0

ADLI451SP.B

A704S17B0

470451730

ADU4518R8

A70'1517B0

.•.7M51730

mDL4518PS

2

Prcducent anteny

Huawe-

Hua.vei

Hoav»el

Huav.ffl

Huav.ei

IIJ.IV.ill

Huawel

Huav/ei

Huawei

3

lloid anten

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

110

Azyrrut
Zakiet

II

260

podiylenla

S

anten |‘j

0-10

0-10

2-12

0-10

0-10

0-lfl

717

II 1(1

0-10

0-10

2-12

0-10

7.0

7.0

7.0

7,0

7.0

7.0

7.0

7.3

7.0

7,0

7.0

7,0

Sre3n>? porhyleme anten
(ustawtone do pomlar6.v

6
7
8

KM)!1]
Wy-.ul.uK

59.20

f.'. r.p.! |i-i

EIRP 1W|

3715

59.20

3715

828C

3715

59.20

3715

3715

8280

3715

82BO

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
Charakteivitvka pionuenlo.vsnia

(oerunkcwa

Kzeczywistvctas pracy Ih/dobtl

24

Rodrai wvtwarjjnciio pola

ttaclonarnAntena

Llnia radio’«a

lp
1

typ/producent

piacv IGHil
23

mot wyslciowa fdBml

typ/producent

inednlca anteny |(n)

atwnut n

wysokoit za.nstai [m]

71

VHLPX2-23/Andre«

0.0

218

50.30
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6. Wyniki pomiarow.

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

Nr
PP

Pole-E
iV/m]

Pole-E
*kE.+U
[V/ml

Pole-H
[A/m)

Pole-H
*kE+U
{A/ml

Wys.
pomiaru
[ml

1

<0,8 ‘

<1,87

<0,002

<0,005

0.3-2.0

7.

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

3

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

4

<0.8*

<1,87

<0,002

<0,005

0,3-2,0

5

<0.8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

6

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

0,3-2,0

7

<0.8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

8

<0.8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2.0

9

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

10

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

11

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

12

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

13

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

14

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

15

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

16

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

17

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

0,3-2,0

18

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

0,3-2,0

19

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

20

<0.8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

21

<0,8*

<1,87

<0.002

<0,005

03-2,0

22

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

0,3-2,C

23

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

24

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

25

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

26

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2.0

27

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

A

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

03-2,0

Opis pionu

Uwagi

N:S3“47'4?..9"
E:22”07'42.9"
N:S3‘47'46.6"
E:22°07'42.9"
N:53“47'49.7"
E:22°07’43.1"
N:53'47’52.9M
E:22*07,43.7"
N:53’47'56.7"
E:22ror41.S"
N:53'47,59.0"
E^Z'O^.O”
N:53*47'38.4"
E:22.’07'48.2"
N:S3°47'37.6"
E:22’07'53.3'‘
N:53'‘47'363"
E:22’07'58.1"
N:53"47’35.1"
E:22'a8,02.8',
N:53’47'33.8M
E^OS'OS.S''
N:53°47'32.3"
E:22’0S,12.6‘’
N:53°47'39.4"

oloczenie stacji bazowej - 100m
wzdluz gl. osi promieniovzania - GKP
oloczenie siacji bazowej - 200m
wzdluz gl. osi promieniowania • GKP
oloczenie siacji bazowej - 300m
wzdluz gl osi promieniowania - GKP
oloczenie stacji bazowej -400m
vzzdluz gl. osi promieniowania- GKP
oloczenie stacji bazowej - 500m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
oloczenie stacji bazowej - 595m
wzdlut gl, osi promieniowania - GKP
oloczenie siacji bazowej - 100m
wzdluz gl. osi promieniowania • GKP
oloczenie stacji bazowej - 200m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
oloczenie stacji bazowej - 300m
wzdluz gl, osi promieniowania - GKP
oloczenie stacji bazowej - 400m
wzdluz gl. osi promieniowania- GKP
oloczenie stacji bazowej - 500m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
oloczenie stacji bazowej - 595m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
oloczenie stacji bazowej - 100m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
oloczenie stacji bazowej - 200m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
oloczenie siacji bazowej - 300m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
oloczenie siacji bazowej - 400m
wzdluz gl. osi promieniowania- GKP
oloczenie stacji bazowej - 500m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
oloczenie stacji bazowej - 595m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
oloczenie stacji bazowej - 100m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

N:S3*47'39.1"
E.^WSl.S"
N:53“47'38.7M
E:22°07'26.9"
N:53-47,38.2"
E:22“07'21.4"
N:53°47'38.3"
E:22'07,16.1"
N:53°47'37.4"
E:22“07’11.4"
N:S3*47,38.0"
E:22°07’373"
N:53‘47'44.7"
£:22°07,46.6"
N:53“47'41.2M
E:22°07'46.7"
N:53,,47,39.7M
E:22"07'52.9"
N:53°47'36.4"
E:22’07'48.9"
N:S3a47’38.0"
E:22a07,41.9'‘
N:53‘47’40.8"
E:22a07'32.5"
N:53a47'41.6"
E:22'07,40.8"
N:53*47'46.r
E:22*07,40,0"
N:53’47'37.4"
E:22'07'24.3"

WM£

WMm

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

oloczenie siacji bazowej -PKP

<0,048

<0,047

oloczenie siacji bazowej -PKP

<0,048

<0,047

oloczenie stacji bazowej -PKP

<0,048

<0,047

oloczenie siacji bazowej -PKP

<0,048

<0,047

oloczenie stacji bazowej GKP

<0,048

<0,047

oloczenie siacji bazowej GKP

<0,048

<0,047
i

oloczenie stacji bazowej -PKP

<0,048

<0,047

oloczenie stacji bazowej -PKP

<0,048

<0,047

Klusy 22, pomiar przed budynkiem DPP

<0,048

<0.047

„Bez pisemnej zgody laboralorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak lylko w calosci. Ponadto wyniki dotycz^
lylko badanych obiekldw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”
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B

<0,8*

<1.87

<0,002

<0,005

C

<0,8*

<1.87

<0,002

<0,005

D

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

E

<0,8*

<1,87

<0,002

<0,005

F

<0.8*

<1,87

<0,002

<0,005

N:53M7'38.1"
Klusy 24, pomiar przed budynkiem DPP
E:22’07,22.3,'
N:53°47'37.9"
Budynek bez adresu, pomiar przed
0.3-2,0
E:22"07‘19.7”
budynkiem-DPP
N:5304/'37.7"
Budynek bez adresu, pomiar przed
0,3-2,0
E:22"07'15.9"
budynkiem -DPP
N:53047,37.9"
Budynek bez adresu, pomiar przed
0,3-2,0
E:22"07'14.8"
budynkiem -DPP
N:53*47'37.3"
Klusy 15, pomiar przed budynkiem 0,3 2,0
E:22*07'13.3"
DPP
vvartosc chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym
0.3-2.0

<0,048

<0.047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0,047

<0,048

<0.047

wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna
' ponize] czulosci zestawu porniarowego
GKP -g!6wne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP- dodatkowe punkly pomiarowe
PP - pion pomiarowy
U - riepewnosc pomiarowa rozszerzcna, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzgl^dnieniem wspdlczynnika rozszerzenia k=2
kE- poprav/ka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operators (kE=l,47), popravAa pomiarowa w
przypadku oddzialywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0)
wyn < pomiaru pole - E (V/m) - maksymalna wartosc chwilov/a zmierzona w danych pionie pomiarowym
WMf-warto-ic wskainikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dost^pnych dla ludnosci dla skfadowej
elektrycznej oola
WMH- wartosc wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostQpnych dla ludnosci dla sktadowej
magiietycznej pola
Przyj^to najnizsz^ dopuszczaln^ wartosc skladowej elektrycznej pola dla obj^tego pomiarami zakresu cz^stotliwosci
min(MEgr)= 38,8 V/m oraz skladowej magnetycznej mln(MHgr)= 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 poziomdw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U, 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z 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) dotycz^cych zrodla wymagari, ktore musz^ bye spelnione (zal^cznik do rozporz^dzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasad§ podejmowania decyzji zgodnq z pkt 26
zal^cznika do rozporz^dzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikow
pomiarow pol elektromagnetycznych wykonanych w dniu 18.03.2021 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 przekraeza wartosci 1.

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg si$ wyt^eznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w calosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane s^ w formie pisemnej w ci^gu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zafgcznikow.
Zaf. 1. Lokalizacja obiektu.
Zal. 2. Widok pionow pomiarowych
Zat. 3. Zali>czniki grafiezne
Koniec sprawozdania
„Bez pisemnej zgody Laboratorium nmiejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w calosci. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektow przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badan'
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Zat. 1. Lokalizacia obiektu

Wspotrzedne geograficzne
dtugoSc:

22°07,42.70',E

szerokosc:

53°47'40.10"N

,(Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie byd powielane inaczej, jak tylko w caiosci. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektdw przywo<anych w niniejszym sprawozdanlu z badari"
17/03/OS/2021- P4
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Zal. 2. Widok pionow pomiarowych

LEGENDA:
innainstalaqa
radiokomunikacyjna

K/J brakdos^

©

Skala: 1:8200

pbn fxmiarc'//>‘ z pcpcav.tq pon* a'w/a.
(brak innyth nslalaoj radctomunikacyinyctij

poT'iaro/<y z
pomiarcmq
Odlegtosc, do kt6rej zostaty wykonane Q pion
{w zas
innych irs’.aac)l radc*or'unikacy|nycri)

pomiary mierzqc od instalacji
aitenowej wynosi min.:. 592 metrdw.

---------- > ar.lena seklcro//a
- a'tena raOdmiONva

0

100

2CGm

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catoSci. Ponadto '.vyniki dolyezq
lylko badarvych obiektow przywolanych >.v niniejszym sprawozdaniu z badah"
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Zat. 3. Za^czniki graficzne.

„Bez pisemnej rgody Laborarorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w cafoici. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektow przywotanych w niniej^zym sprawozdaniu z badan"
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