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Zgloszenie nowej instalacji wytwarzaj^cej pole elektromagnetyczne (PIS2301A)

Dzien dobry!

Przesylam zgloszenie nowej instalacji wytwarzaj^cej pole elektromagnetyczne (PIS2301A) wraz z wymaganymi
zal^cznikami.
Pozdrawiam
Magdalena Sokol
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Prowadzacv inslalacie
PA Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
adres do kcrespondenqt:
PA Sp. z o. o.
ul. Arkoriska 6,bud A3,
80-387 Gdartsk

Starosta Piski
Wydziat Rolnictwa, Lesnictwa, Rybactwa Srodl^dowego,
Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
dotyczv stacii bazowei telefonii komorkowej operatora P4 Sp. z o. o. PIS2301 A
Na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dma 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1219 z pozn. zm.) zwanej dalej w skrdcie POS a tak2e zgodnie z wymogami
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgloszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)
P4 Sp. z o. o. z siedzibci w Warszawie zgtesza instalacji wytwarzajaca pole elektromagnetyczne:
12-210 Iznota. dz. nr 2/8. gm. Ruciane-Nida. pow. piski
PA sp. z o.o. dokonuje zgtoszenia z wykorzystaniem formularza bidqcego zalacznikiem do
Rozporzidzenia Ministra Srodov;iska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktore utracito moc. podkreslajac, i2
obecnie zakres informacji ktdre zgtoszenie powinno zawierac wyznacza wylacznie ww. art. 152 ust. 2
POS a informacje wykraczajace poza ten zakres podaje jedynie ze wzgledu na praktykg utrwalona na
gruncie rozporzadzenia obowiazujacego do dnia 1 stycznia 2021 roku.
Zalqczntki:
formularz zgloszenia stacji PIS2301_A wraz z zalacznikiem;
odpis dokumentu pelnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia oplaty skarbowej w
wysokoSci 17 zlotych od jego zlo2enia;
potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej od przyjicia zgtoszenia - 120 zlotych.

Z powa2aniem
Koordynator OS
Magdalena Sokdl
kom. 790006481
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FORMULARZ ZGLOSZENUINSTALAC JIWTTWARZAJACVCH POLA
F.LEKTROMAGNETYCZNE
1. Wypeluia podmiot prowaclz;)cy inslalacjf dokunuj^cy jej zgloszeuia
1 .Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wla^ciwego do przyjdcia zgtoszenia
Starosta Piski
Wydzial Rolnictwa. Lesnictwa, Rybactwa Srodladowego, Ochrony Srodov/iska I Gospcdarki Wodnej
12-200 Pisz
PI. Daszyhskiego 7
_____________________ __________________
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
PIS2301 A (zgtoszenie nr 1)
3. Okreslenie nazw jednostek terytonalnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktor^'ch terenie znajduje sie
instalacja, wraz z pocamem symbol! NTS jednostek teiytorialnych, na ktorych terenie znajduje si§ instalacja.
woj. WARMINSKO-MAZURSKIE 2.6.28 (TERYT: 28) (KTS: 10042800000000). pow. piski4.6.28.55.16 (TERYT:
2816) (KTS: 10042815516000). gm Ruciane-Nida 5.6.28.55.16.04.3 (TERYT: 2816043) (KTS:
10042815516043)
___
__ _____________________
4. Oznaczenie prowadzacego instalacje. jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp, zo.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa__________________________________________________
5. Adres zaktedu. na ktorego terenie prowadzona jest eksploataq'a instalacji
12-210 Iznota. dz. nr 2/8, gm. Ruciane-Nida. pow. piski
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zaJacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszema instalacji wytwarzajgcych poia elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, ktorej mcc promieniowana izotropovjo wynosi nie mniej niZ 15W. emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci. w tym wielkoSc produkcji lub wielkoSc Swiadczonych using.
Uslugi telekomumkacyjne bez prowadzenta produkcji. Wielkosc swiadczonych uslug: uslugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 utytkov/nikOw jednoczesnie.
8. Czas funkcjonowania instalacji {dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia. 24 godziny na dob$.____________________________________________
9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promiemowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_GLNTV: 12571W
Antena Sektorowa 21_GLNTV: 12571W
Antena Sektorowa 31_GLNTV: 12571V/
Radiolinia RL1: 11322W
10. Cpis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkosc emisji w sposob automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewmenia obsiugi uzytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasada dzialania systemu telefonii komorkov/ej
okreslona odpowiednimi normami.
11. Informacja czy stopieh ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkosc emisji. tak ze obowiazujace przepisy i normy dotyczace pdl
elektromagnetycznych sg zachov/ane.___________________________________________________________
12. Szczegolowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zal^czniku 2 do
rozporzadzenia, Wore utracilo moc dnia 1 stycznia 2021 roku.
LP1.

LP 2.

LP3.

LP4.

Wspolrzedne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_GLNTV: (21 33'04.0f,E.53‘43'49.1 "N)
Antena Sektorowa 21_GLNTV: (2r 33l04.0~E.53'4349.rN)
Antena Sektorowa 31_GLNTV: (2r 33'04.0~E.53‘43'49.1"N)
Radiolinia RL1: (21‘33l04.0,E.S3^4349.rN)
Cz^stotliwosc pracy instalacji:
800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 23GHz. 80GHz

Wysokosc srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GLNTV: 34.00m
Antena Sektorowa 21_GLNTV: 34.00m
Antena Sektorowa 31_GLNTV: 34.00m
Radiolinia RL1: 34,00m
Emisja pola elektromagnetycznego o rdwnowainych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:
Antena Sektorowa 11_GLNTV: 12S71W
Antena Sektorowa 21 GLNTV: 12571W

An ten a Sektorowa 31_GLNTV; 12571W
Radiolinia RL1:11322W
LP 5.

Zakresy azymutov; i katovv pochylenia osi gfownych wiqzek promieniov^ania poszczegolnych anten
Instalacji:
Antena Sektorowa 11_GLNTV: azymut 60'. pochylenie 0-6' (800MHz). pochylerie 0-6' (900MHz).
pochylente 0-63 (1800MHz), pochylenie 0-6" (2100MHz)
Antena Sektorov/a 21_GLNTV: azymut 180i. pochylenie 0-6': (800MHz), pochylenie 0-6* (900MHz).
pochylenie 0-6' (1800MHz), pochylenie 0-6J (2100MHz)
Antena Sektorowa 31_GLNTV: azymut 300c. pochylenie 0-6° (800MHz). pochylenie 0-6° (900MHz),
pochylenie 0-6 ' (1800MHz), pochylenie 0-6c (2100MHz)
______ Radiolinia RL1: azymut 137' +/-30^ pochylenie 0°__________
________________________
LP 6. Dla anteny Antena Sektorowa 11_GLNTV miejsca dostppne dla ludnosci nle znajduja sip w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej
wiazki promiemowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 21_GLNTV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gidwnej
wiazki pronveniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 31_GLNTV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej
we wskazanym poniZej rozporzadzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gidwnej
wiazki promieniowania.
a zatem. zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6G ustavry z dnia 3 pazdziemika 2008r. o
udostppnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerisMa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, tj. Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r wsprawie przedsiewziec mogacych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839). przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie mcgace zawsze badz
mogace potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.__________________________________
LP 7. Sprawozdanie z v/ykonanych pomiardw poziombw pol elektromagnetycznych, o ktorych mowa w art.
______ 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony srodowiska - jako zalacznik.______ _________________________
13. Miejscowosc, data: Gdansk, 2021-07-20
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacjp: Magdalena Sokol
PodpiS'
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Dokumail poilpisany pr/c/.^fagdiilaiii Kaiarzyiia Sokol
Daia '’ry'l 07 "’O 13 09*41 QFST
II, Wypeinia organ ochrony srodowiska przyimujqcy zgtoszenie
Data zarejestrowania zgtoszenia
Numer zgtoszenia

FORMt LARZ ZGLOSZEMAINSTALACJI VVV1 WARZA.I,\( YC II POLA
ELF KTROMAGNF.TYCZNE
1. Wypclnia podmiot prowad/ucy instalacj^ dokonujgcy jej zgloszenia_____________________
1 .Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wtaSciwego do przyjecia zgloszenia
Starosta Piski
Wydztal Rolrictwa, Lesnictwa, Rybactwa Srcdladowego. Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
12-200 Pisz
PI. Daszyriskiego 7_______________________________ __________________________________________
2. Nazwa insialacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadz^cego instalacj§
PIS2301_A (zgbszenie nr 1)
_____ _______________________________
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktorych terenie znajduje si§
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WARMINSKO-MAZURSKIE 2.6.28 (TERYT: 28) (KTS: 10042800000000), pow. piski4.6.28.55.16 (TERYT
2816) (KTS: 10042815516000). gm. Ruciane-Nida 5.6.28.55.16.04.3 (TERYT: 2816043) (KTS:
10042815516043)
4. Oznaczenie prowadzacego instalacja. jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1. 02-677 Warszawa
5. Adres zaktadu. na ktorego terenie prov/adzona jest eksploatacja instalacji
12-210 Iznota. dz. nr 2/8. gm. Ruciane-Nida. pow. piski
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalacznikiem nr 2 rozporzadzema Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, ktdrej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotiiwosciach od 30 kHz do 300 GHz.__________
__ _____________
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkoSd produkcji lub wielkosd swiadczonych ustug.
Uslugi telekomunikacyjne bez p/owadzenia produkcji Wielkosc swiadczonych uslug: usfugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikdw jednoczesnie. _______
___________________________________
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dm tygodnia, 24 godziny na dobe.______________
9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:
Antena Sektorov/a 11_GLNTV: 12571W
Antena Sektorov/a 21_GLNTV: 12571W
Antena Sektorov/a 31_GLNTV: 12571W
Radiolmia RL1: 11322W________________________________________ ____________________________
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkosc emisji w sposob automatyczny do v/artosci me wiekszych niz niezbedne do
zapev/nienia obslugi uzytkownikdw sieci. Metoda zgodna z zasada dzialania systemu telefonii komdrkowej
okreslona odpowiednimi normami._____________________________________________________________
11. Informacja czy stopieh ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowi^zujacymi przepisami
Kcnstrukcja stacji ogranicza wielkosc emisji. tak ze obowiazujace przepisy i normy dotyczace pdl
elektromagnetycznych sp zachowane.
12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia. ktore utracilo moc dnia 1 stycznia 2021 roku.
LP 1.

LP 2.

LP3.

LP4.

Wspdtrz^dne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_GLNTV:(21J33'04.0',E.53c4349.rN)
Antena Sektorowa 21_GLNTV: (21'33'04.0'E,531-4349.1 'N)
Antena Sektorowa 31_GLNTV: (21z33'04.0'E.53>4349.1 ~N)
Radiolinia RL1: (21o33'04.0"E,53043'49.1mN)
Cz^stotliwosc pracy instalacji:
800MHz. 900MHz. 1800MHz. 2100MHz.23GHz. 80GHz

Wysokosc srodkdwelektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GLNTV: 34,00m
Antena Sektorowa 21_GLNTV: 34,00m
Antena Sektorowa 31_GLNTV: 34,00m
Radiolinia RL1: 34.00m
Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:
Antena Sektorowa 11_GLNTV: 12571W
Antena Sektorowa 21 GLNTV: 12571W

Anten a Sektorowa 31_GLNTV: 12571W
Radiolinia RL1:11322W
Zakresy azymutow i katow pochylenia osi gtbwnych wi^zek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:
Antena Sektorowa 11_GLNTV: azymut 60-. pochylenie 0-6 (800MHz). pochyleme 0-6 (900MHz).
pocbylenie 0-6' (1800MHz). pochylenie 0-6 • (2100MHz)
Antena Sektorowa 21_GLNTV: azymut 180-. pochylenie 0-6*' (800MHz). pochylenie 0-6- (900MHz).
pochylenie 0-61 (1800MHz), pochylenie 0-6'- (2100MHz)
Antena Sektorowa 31_GLNTV: azymut 300 . pochylenie 0-6 (800MHz), pochyleme 0-6 (900MHz).
pochylenie 0-6’ (1800MHz). pochylenie 0-6'- (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 137' +/-303, pochylenie 0\
LP6. Dla anteny Antena Sektorowa 11_GLNTV miejsca dostppne d/a ludnosci nie znajduja sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu cdleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej
wiazki promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorov/a 21_GLNTV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu cdleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej
wiazki promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 31_GLNTV miejsca dostepne dla ludnosci me znajduja sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej
wiazki promieniowania.
a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r o
udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spoteczenstwa w ochrome srodowiska
oiaz o ocenach oddzialyvjania na srodowisko. tj. Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r wsprawie przedsiev/ziec mogacych znaczaco oddziafywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotovja instalacja nie jest kwalifkowana jako przedsipwzipcie mogpce zawsze badz
mogace potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.
LP 7. Sprawozdame z wykonanych pomiarov/ poziomow pol elektromagnetycznych. o ktorych mowa w art.
______ 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony srodowiska -jako zalacznik.______________________________
13. Miejscowosc, data: Gdansk. 2021-07-20
lmi$ i nazwisko osoby reprezentujqcej prowadzacego instalacje: Magdalena Sokol
LP5.

Podpis:
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Dokument podpisany przezjrtagdalcna Katarzyna Sokol
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II. WypeJnia organ ochrony srodowiska przyjmujqcy zgtoszenie
Numer zgloszenia
Data zarejestrowania zgloszenia

FORMULARZ ZGLOSZEMAINSTALACJIWVTWARZ AJACVCH POLA
___________ ELEKTROMAGNETYCZNF, ______ ___________
I. Wypelnia podmiol prowadzqcy inslalacj^ (lokopujqcy jej zgloszenin______________
1 .Nazwa i adres organu ochrony Srodowiska wlasciwego do przyjecia zgfoszenia
Starosta Piski
Wydziaf Rolnictwa. Lesmctwa. Rybachva Srodladowego. Ochrony Srodowiska I Gospcdarki Wodnej
12-200 Pisz
PI. Daszyhskiego 7
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
PIS2301__A (zgloszenie nr 1)
__
3. Okreslenie nazv; jednostek terytorialnych (gmin, powiatdw i wojew6dztw), na ktdrych terenie znajduje sip
instalacja. wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sip instalacja.
woj WARMINSKO-MAZURSKIE 2.6.28 (TERYT: 28) (KTS: 10042800000000). pow. piski 4.6.28.55.16 (TERYT:
2816) (KTS 10042815516000), gm. Ruciane-Nida 5.6.28.55.16.04.3 (TERYT: 2816043) (KTS:
10042815516043)
4. Oznaczenie prowadzpcego instalacjp, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., u! Wynalazek 1. 02-677 Warszawa
5. Adres zaktadu. na ktbrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
12-210 Iznota. dz. nr 2/8. gm. Ruciane-Nida. pow. piski
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zaJ$cznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w
sprawie zgioszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz 879).
Instalacja radiokomunikacyjna. ktorej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niZ 15W. emitujaca pola
elektromagnetyczne o czpstotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.____
____
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziaialnosci, w tym wielkosc produkcji lub wielkosc swiadczonych ustug.
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkosc swiadczonych ustug: usiugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkowmkow jednoczesnie.
8. Czas funkcjonowama instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia. 24 godziny na dobe.
9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_GLNTV: 12571W
Antena Sektorowa 21_GLNTV: 12571W
Antena Sektorowa 31_GLNTV. 12571W
Radiolinia RL1: 11322W
10. Opis stosowanych metod ograniczema emisji
Instalacja ogranicza wielkosc emisji w sposob automatyczny do wartosci me wiekszych niz niezbedne do
zapewmema obsfugi uzytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasada dziatania systemu telefonii kombrkowej
okreslona odpowiednimi normami._____________________________________________________________________
11. Informacja czy stopieh ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowipzujqcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkosc emisji. tak ze obowiazujqce przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sa zachowane._____ ________________ ____________ _______ _____________________
12. Szczegolowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku 2 do
rozporzadzenia, Wore utracilo moc dnia 1 stycznia 2021 roku.
LP 1.

LP 2.

LP3.

LP4.

Wspotrzedne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_GLNTV: (2lc33'04.0,‘E.53:,43‘49.rN)
Antena Sektorowa 21_GLNTV: (2lc33'04.0uE.53043'49.r'N)
Antena Sektorowa 31_GLNTV: (21C33'04.0"E.53°43‘49.1"N)
Radiolinia RL1: (21333'04.0,,E. 53*4349.1'N)
Czpstotliwosc pracy instalacji:
800MHz. 900MHz. 1800MHz. 2100MHz. 23GHz. 80GHz

Wysokosc srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GLNTV: 34,00m
Antena Sektorowa 21_GLNTV: 34,00m
Antena Sektorowa 31_GLNTV: 34,00m
Radiolinia RL1: 34.00m
Emisja pola elektromagnetycznego o r6wnowa2:nych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_GLNTV: 12571W
Antena Sektorovsa 21 GLNTV: 12571W

Aniena Sektorowa 31_GLNTV: 12S71W
Radiollnia RL1:11322W

LP5.

Zakresy azymutow i katow pochylenia osi glbwnych wiqzek promieniowania poszczegolnych anten
Inslalacji:
Antena Sektorowa 11_GLNTV: azymut 60:, pochyleme 0-6° (800MHz), pochylenie 0-6'' (900MHz).
pochyteme 0-6' (1800MHz). pochylenie 0-6'- (2100MHz)
Antena Sektorowa 21_GLNTV: azymut 180:, pochylenie 0-6* (800MHz), pochylenie 0-6 (900MHz),
pochylenie 0-6 1 (1800MHz). pochylenie 0-6‘ (2100MHz)
Antena Sektorov/a 31_GLNTV: azymut 300 , pochylenie 0-6’ (800MHz), pochylenie 0-6 (900MHz),
pochylenie 0-6 (1800MHz), pochylenie 0-6: (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 137" +/-30’. pochylenie 0°
LP6.
Dla anteny Antena Sektorowa 11_GLNTVmiejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujQ sip w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzadzemu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gfdwnej
wiazki promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 21_GLNTV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej
we wskazanym pomZej rozporzadzemu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej
wiazki promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 31_GLNTV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzadzemu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej
wiazki promieniowania.
a zatem. zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art 60 ustawy z dma 3 pazdziemika 2008r. o
udostppniamu informacji o srodowisku i jego ochrome. udziale spoleczehstwa w ochrome srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, tj. Rozporzadzeniem Rady Ministrdw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. wsprawie przedsipwzipc mogqcych znaczpco oddzialywac na srodov/isko (Dz.U. 2019 poz
1839). przedmiotowa mstalacja me jest kwalifikowana jako przedsiewziecie mogace zawsze badz
mogace potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.
LP 7.
Sprawozdame z wykonanych pcmiarovs poziomow pol elektromagnetycznych. o ktorych mowa w art.
122a ust. 1 pkt1) Prawa ochrony srodowiska - jako zaiacznik.
13. Miejscowosc, data: Gdansk. 2021-07-20
lmi$ i nazwisko osoby reprezentujcjcej prowadzgcego instalacj$: Magdalena Sokol
Podpis:

Scgaature Nm Venfied
^
Dokument podpisany przczjjnagdalcna Katarzyiia Sol 6t
t 07 70 1 VO0-.ll

II. Wypelnia organ ochrony srodowiska przyimujacy zgloszenie
Data zarejestrowania zgloszenia
Numer zgtoszenia

ZMVc

LABORATORIUM BAOAWO’E PPM

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

PCA
Poimi Centrum
AnaiOfUCJi

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

AB 1630

Sprawozdanie z pomiarow pol elektromagnetycznych - srodowisko ogolne
nr 11/07/05/2021- P4

Nrl nazwa stacji

Adres
Opracowanie
Autoryzacja

Podpis

PIS2301
Iznota, dz. nr 2/8, pow. piski, wo], warmirisko-mazurskie
Martyna Karczmarczyk
Specjalistads. pomiarow
Andrzej Urbanski
Kierownik Laboratorium
Signature Nol Vcrilied
LXtkumetil podpisuuv pi/ez irtidr/ci Urbaiiski
Data: 2021 07.19 0?'21.0>Ct;Sl
Powoil Zaiwicalzam dokuntcm

Data

2021-07-16
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1. Informacje ogolne.

P4 sp. zo.o.,

Zlecenlodawca

ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa
osobaudzielaj^ca informacji- Emilia PiQtka

Istotne Informacje dostaraone

kompletinformacjiniezb^dnychdowykonama pomiarow i opracowania

przez klienta

sprawozdnni«T

Dane otrzymane od klienta mog^ce
miecwpjyw na waznosc wynikow

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy

Prowadzqcy instalacji

P4sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Iznota, dz. nr 2/8, pow. piski, woj. warmihsko-mazurskie

Miejsce instalacji anten

Wieza rurowa

Miejsce instalacji urz^dzen

Outdoor

Osoby wykonuj^ce pomiar

Roman Murawski

Data wykonania pomlaru

16.07.2021

Temperatura na pocz^tku pomiaru

instalacji, poprawka pomiarowa

30,0

Temperatura na koniec pomiam [°C]

29,0

Warunki atmosfe ryczne

Brak opadow

WilgotnoScna pocz^tku pomiaru
[%]
WllgotnoSc na koniec pomiaru [%]

55
54

Inne zrodta pol
elektromagnetycznych oznaczone

Wystipuj<j

na zaljczniku graficznym
Parametry pracy instalacji

Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.
2.1 Normy i rozporz^dzenia:
■

Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych wsrodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

■

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol

■

elektromagnetycznych wSrodowisku{Dz.U. 2019poz. 2448)
Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednoiitego tekstu ustawy- Prawoochronysrodowiska (Dz.U.2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarow

„Bez pisemnej zgody Labofaionum nlnie;szesprawozdanie me moze bye powielane maezej, jak :ylko wcatosci. Ponaflto wyniki dotycz^
!ylko badanych ablektbw przywolanych w nlniejszym sprawozdanlu z badart"
11/07/OS/202!- P4
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Metodologia pomiarowa

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

Cel badan

Okreslenie wartosci nat^zenia pola elektrycznego w miejscachdost^pnych dla
ludnosci.

Opis zestawu pomiarowego

Miernik Narda NBM 550, SondaEF9091f o zakresie pomiarowym0,8 V/m300V/m pracuj^ca w pa^mie 0,1 - 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcowi MetrologiiPola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroclawskiej.
Swiadectwo waznedoOl.06.2022 r.
Miernik Narda NBM 550, SondaEF9091 pracuj^ca w zakresie temperatury-10',CtSO’C oraz wilgotnosci 5% - 95%
Niepewnoscrozszerzona wynosi58,8%przy poziomieufnosci95% z
uwzgkjdnieniem wspblczynnika rozszerzenia k=2.

Wyposazenie pomocnicze

Termohigrometr Bestone, typ:GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
swiadectwo wzorcowaniazdn. 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 Miarw Gdahsku.
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktachosnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodniezprocedur^sprawdzenokresowych IS/PO16-11/03.

Pomiary zostaly wykonane

1.

na glownych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutow anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zat^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 obliczeh uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono
mozliwosc wysttjpowania pol elektromagnetycznych o poziomach
zblizonych do poziomow dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5
ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zat^cznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeh nie
uwzgl^dnialy

3.

parametrow

pracy

instalacji

innych

operatorow

wyst^puj^cych naobiekcie b^dz w obszarze pomiarowym.
w miejscach dostQpnych dla ludnosci.

4.

miejscaniedostspne podczaswykonywania pomiarow wskazane zostafy

5.

w pkt6 (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 jednolit^ poprawky
pomiarowy wynoszycy 2,0.

Szczegdlne warunkipodczas
wykonywanie pomiarow

Pomiary wykonane zostaly podczasobowiyzywaniawkrajustanuepidemii,
zgodnie z art. 122a ust. lb Ustawyzdnia 27 kwietnia2001 r. - Prawoochrony
srodowiska(Dz. U.z 2019 r. poz. 1396, zp6in.zm.9))

Warunki pracy urzydzeh

Podczas pomiarow zostaty uwzglydnione poprawki pomiarowe przekazane przez

nadawczych

zleceniodawcy, umozliwiajyce uwzglydnieniemaksymalnych parametrow pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zatycznika do Rozporzydzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych

„3ez pisemne) 7g(xJv l.a'ooratorium ninieiszesprawozdame me mozebtf powielaneinaczej. jak tylko wcaloSo. Ponadto wyniki dotyczy
ty{ko badanych obiektbw przywolanych w nlniejszym sprawozdaniu z badan"
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poziomow pol elcktromagnetycznych wsrodowisku(Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zroznicowaniedopuszczalne poziomypol elektromagnetycznych.

Zakresy znajduj^ si^ w Dzienniku Ust.'iw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione 53w tabeli nr 2 {Dz. U. z 2019r.
poz. 2448).
Parameir fiTvrznv
Sktadowaelekrryczna t
(V/m)

Zakres

SkradowamaRoelyczna H
(A/m)

(i^stcsc mccy S

0,003/ * f 05

f / 200

0,16

10

(W/m?)

Cze^totliwosci pola
elpkimmagneiycznego
od 400 MHz do 7000 Mil?

1,375 x
f>l

od 2 GHz do 3CO GHz

5. Charakteryslyka zrodef PEM.

Zgodnie z informacja otrzymanq 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. Antenysektorowe -dane otrzymane od klienta

Lp

Charakteryslyka promienlowjnia

klerunkowa

RzeczywKtyczaspracy |h/dcb?|

24

Rodzajwytwarzanego pola

stacionaine
sektur 1

Wyszczegdlnienie

I

scktor 2

sekror 3

N*d«jnlk stKji b»zow*j:
1

Typ / Producent

2

Czijstatliwosc (pasmo) MHz

3

OSS/Huawei
?!00

1800

900

Maksymalnamocnadawananasektor [dBm] 50,79

50.79

47.78

7100

1800

900

800

2100

1800

900

300

49P3 50.79

50.79

47.78

49,03

50.79

50.79

47.78

49,03

800

Obci^zenie:

II
l

Typanteny

Huawei AGU4518R5

Huav.ei AQU451885

Huawt-i AaU4518R5

2

Producentanteny

Huawei

Hu awei

Huawei

3

lloSd anten

1

l

1

4

Azyrnut

60

180

300

5

Zakrcsk^tdw pochylenia anten (*l

0.00-6,00

0.00-6,00

0,00-6,00

6

Srednle pochylenie anten (ustawlone
do pomiardw PEM) |*1

3,00

3.00

3,00

7

Wysokosc zainst. n.p.t [m]

34,00

34,00

34,00

8

EIRP(W1

12573

12571

12571

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
Charakteryslyka promlenirwania

kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobql

24

Rodzaj wytwarzancgo pola

stacjonarne

llniaradlowa
P

t'/p/producent

czqstotllwaid pracy
(GHz}

1

OPTIX
RTNA1UAWEI

30/23

L

Antena
moc wyjkio’Aa
[dBm|
13/23

azymut

typ/producent

srednlca anteny
|m]

n

wysokosd zamstal.
[rr.}

A23S80S0ty Huawei

0,6

137

34,00

„Bezpisemnejzgody laboraiorium niniejszesprawozdanie me mozebyc powielanelnaczei,]ak tylko wcaloid. Ponadto wynikl dor/czq
r/lko badanych obioktow przywolanych w nlniejszym sprawozdanlu ? badal,l‘,
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6. Wyniki pomiarow.

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

Nr
PP

Pole-E
IV/mJ

Pole-E
*kE,+U
[V/m]

Pole-H
[A/m]

Pole-H
*kE+U
lA/m]

Wys.
pomiaru
[m]

Opis pionu

Uwagi

WMe

WMm

1

1.4

4,'r,

0,004

0,01?

0,9

M:5BT43'^9.6"
E:2io33m.r

otoczcnie stacji faazowej - ,>0m
wzdluzg* osipromienlowania GKP

0.114

0,113

?

0.9

?,Hf>

0,00?

0,(X)8

14

F:?l°33'08.9"

otoczGnia stacjl ba?owp| - 100m
wdluzgf. osipromiemowania GKP

0.073

0,072

3

1.1

3,49

0,003

0.009

1,0

N:53’43'51.1 '
E:21®33'1L3"

otoczpnip
bazowej - IbUm
wzdluz glpromieniowanla - GKP

0,090

0,089

4

1.1

3,49

0,003

0,009

1,0

0,089

0.9

2,86

0,002

0,008

0,8

olcczenie slacfl bazowej 200m
wzdluzol. osipromieniowdnia GKP
otoczeniG staeji bazowpj - 250m
wzdluzgl. os: promienlowania GKP

0.090

5

NiSSMS'Sl.?"
F:?1“33'13.5M
N:53’43'52.5
fc:21*33'l6.2"

0,073

0,072

6

<0.8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-2,0

<0.065

<0.064

7

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3 2,0

<0.065

<0,064

8

1,3

4,13

0,003

0,011

1,4

0,106

0,105

9

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3 2,0

<0,065

<0,064

10

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,00/

0,3-2.0

<0,065

<0,064

11

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3 2,0

<0,065

<0,064

12

<0,8*

<2,54

<0,00?

<0,007

0,3-2,0

<0,065

<0,064

13

<0,8*

<?,54

<0,00?

<0,007

0,3-?,0

<0,065

<0,064

14

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007
'

0,3-2,0

<0,065

<0,064

15

1.4

4,45

0,004

0,01?

0,9

0,114

0.113

16

0..9

2,86

0.002

0,008

1.0

0,073

0,07?

17

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,00/

0.3-2,0

<0,065

<0,064

18

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3 2,0

<0,065

<0,064

19

<03*

<2,54

<0,00?

<0,007

0,3-?,C

<0,065

<0,064

20

<0.8*

<2,54

<0,002

<0,00/

0,3-2,0

<0.065

<0,064

21

<0,8*

<2,54

<0,00?

<0,007

0,3-2,0

<0,065

<0,064

??

0.9

2.86

0.002

0,(X)8

1.0

0,073

0,07?

23

1.1

3,49

0,003

0,C09

0.8

otoczenie staeji bazowej - GKP

0,090

0,089

?4

<0.8*

<2,54

<0,002

<0,007

0.3-2,0

otoczenie staeji bazov/ej GKP

<0,065

<0,064

25

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0.3 2,0

otoczenie staeji bazowej -PKP

<0,065

<0,064

26

<0,8*

<2.54

<0,002

<0,007

0,3-2,0

N:53*43'48.1"
E:2l*33'01.8"

otoczenie staeji bazowej PKP

<0,065

<0,C64

2/

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-2,0

N:53‘43,48.8"
E:21°32'59.3"

otoczenie staeji bazowej -PKP

<0,065

<0,064

28

<0,8*

<2.54

<0,002

<0,00/

0,3-2,0

N:53*43'50.7"
E:21°33'01.8"

otoczenie staeji bazowej ^KP

<0,065

<0,064

ErZl’SS'lS.A"
F:21J33'20.5"
NiSaMB^G-D"
EiZrBS'OS.Q"
N:53'43'45.2'
E:21“33'03.8"
N:53*43'43.7"
E:2r33’03.9"
N:53'43'42.0'
E:21*33'03.7"
E:21v33’03.6"
N:53°43'38.4"
E:21633’03.3"
•N:53°43'37.3"
E:21'33’03.1"
£:21°33'01.6''
N:S3*43'S0.S"
E:21*32’58.5"
N:.53°43'51.?"
C:?lc3?’57.5"
N:53‘43,52.3"
E:2r32,54.2n
N.53°43‘52.9"
E:21‘32'5L9"
N:53B4 3'54.0"
r:71‘32'49.3"
E:21' 32’4/.8"
N:53'43’47.4"

F^rsB'o.s.r
N:53*43'48.D"
E:21‘33'08.3"
N:53°43’45.9"
r:?r33’05 9"
N:53"43'46.S"
E:21‘33’01.r

otoczenie Staeji bazowej - 300m
wzdiuzgl. osipromien'owama - GKP
otoczenie staeji bazowej 340m
wzdiu? gi. osi promieniCAvania - GKP
otoczenie staeji bazowej - 50m
wzdiuzgl.osipromicniowania GKP
otoczenie staeji bazowej - 100m
wzdluz gl. osi promieni<wania - GKP
otoczenie staeji bazowej 150m
wzdluz gl. osi promieniowania -GKP
otoczenie staeji bazowej - ?00m
wzdiuzgl osipromiemowama - GKP
otoczenie staeji bazov/ej - 250m
wzdluz gl. osi promieniowania GKP
otrxzenie staeji bazowej 300m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie staeji bazowej - 340m
wzdiuzgl. osi promieniowania - GKP
otoczenie staeji bazowei - 50m
wzdiuzgl. osi promieniowania GKP
otoczenie staeji bazowej 100m
wzd'uz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie staeji bazowej - 150m
wzdiuzgl. osi promieniowania - GKP
otoczenie staeji bazowej 200m
wzdiuzgl. osi promlenicsvania -GKP
otoczenie staeji bazowej - ?50m
v/zdfuzgl. osipromlenio'.vama -GKP
otoczenie staeji bazowej - 300m
wzd'uzgl. osi promieniowania GKP
otoczenie staeji bazowej - 340m
wzdiuzgl. osipromieniosvania - GKP
otoczenie staeji bazowej - 50m
wzdluz gl. osi promieniosvania GKP

„8ez pisemnej zgody Laboratcrium niniejsze sprawozdame nie mozebv^ powielaneinaczej. jak tylko wealosd. Penadto wyniki dotycz^
tyiko badanych obiektow przywolanych vz niniejszym sprasvozdaniuz badab"
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29

1,0

3,18

0,003

0,008

1,1

30

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3 2,0

A

0,9

2,86

0.002

0,008

0,8

3

0,9

2,86

0,002

0,008

0.9

C

1,1

3,49

0,003

0,009

0,9

D

0,9

2,86

0.002

0.CO8

1,0

t

0.9

2,86

0,002

0,008

0,8

N;S3'’-3'49.6"
B:2r33'04.3"
N:S3*43,S1.5"
N:53J43’48.3"
E:2r33’06.2"
N:b3'43'48.3"
E:21'33'08.0"
N:53M3'49.9"
E:21°33'08.1"
N:53’43'51.0“
E:21°33'08.1"
N:53M3'50.8"
E:21t33'04.4"

otoaenie stac)i bazowej - GKP

0,082

0,080

otoczenie stacji bazowej -PKP

<0,065

<0,064

0.0/3

0,0/2

0,073

0,077

0,090

0,089

0,073

0,072

0,0/3

0,072

0,082

0,080

G^5ior6, pomiarprzed budynWem *
DPP
G^storb, pomiarprzed btid'/nkiem DPP
G^sior?, pomiarprzed budynkiem DPP
Pomieszczeniegospodarcze, pormar
przed budynkiem DPP
Budynek be? adresu, pomiarprzed
bra mq -DPP

N:53°43’bl.9" G^sior 3a, pomiar przed budynkiem r:71°33,l4.311
DPP
wynik pomiaru pole - F [V/m] - maksymalna wartosc chwilowa zmierzona wdanych pioniepomiarowym
F

1,0

3,18

0,003

0,008

0.7

* pomzej czulosci zestawu pomiarowcgo
GKP - glowne kierunkipomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP-dodatkowe punkty pomiarowe
PP-pionpomiarowy
U - niepewnosepomiarowarozszerzona,przy poziomie ufnosd 95%, zuwzgl^dnieniem wspolczynnikarozszerzeniak-2
kE popravzkapomiarowabadanejinstalacjiradbkomunikacyjnejpodanaprzezoperatora(kE=l,7K poprawkapomiarowaw
przypadku oddzialywaniainnychinstalar.jiradiokomunikacyjnych na badany obszar (kF-2,01
wynik pomiaru pole -E [V/m] - maksymalna wartosc chwilowa zmierzona wdanych pioniepomiarowym
WM. - wartosc wskaznikowa poziomu emisji poi elektrornagnetycznychdlaniiejsc dost^pnychdlaludnoscidla skladowej
elektrycznej pola
WMm-wartosc wskaznikowapoziomuemisjipdlelektromagnetycznychdlamiejsc dost^pnychdla ludnoscidla skladowej
rnagnetycznej pola
Pi zyj»;lo riajnizsztj dopuszczalnq war toscsktadowejelekirycznejpola dla obj^tego pomiarami zakr esu cz^stotliwosci
min(MEgr)- 38,8 V/morazskladowej magnetycznej min|MHgr)-0,105 A/m.

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wylycznych podanych w Rozporz^dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Oz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra Klimatu z dnia 17lutego 2020r. w
sprawie sposobbw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pbl elektromagnetycznych w Srodowisk u
(Dz.U. 2020 poz, 258) dotyczgcych zrbdfa wymagah, ktore musz^ bye spelnione (zaf^eznik do rozporz^dzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasad$ podejmowania decyzji zgodn^ z pkt 26
zat^eznika do rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikbw
pomiardw pol elektromagnetycznych wykonanych wdniu 16.07.2021 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 ^rodowiska, 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 odnosz^siQ wyt^ezniedobadanegoobiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catosci.
Uwagii zastrzezeniaprzyjmowane sg w formie pisemnej weiggu 14 dni od datyotrzymania sprawozdania.

„ Bez pisemnej zgody Laboratorium ninlejsze sprawozdanie nie moze bye powielane maezej, jak tylko wcaloici. Ponadto wyn/ki dotycz^
tylko badanych obiektbw przywolanycb w niniejszym sprawozdaniuz badah”
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9. Spis za^cznikow.
Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionow pomiarowych
Zai. 3. Zat^czniki graficzne

Koniec sprawozdania

Zaf. 1. Lokalizacja obiektu

Wspojrz^dnegeograficzne

dlugo^c:
szerokosc:

21,’33,03.96,,E
53o43,49.08,,N

„Bez plsernne] zgody Laboratorium ninlcjszespra^ozdanic nic mozcbvt pc.vielaneinar.zej, jak tylko wcalokl. Ponadto wyniki dolyczi)
tylko badanych otxektow przywofanych w niniejszym sprawozdaniu z badari"
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Zal. 2. Widok pionow pomiarowych

„Bez pisemnej zgody Liboratonum ninielszesprawozdanie nio mozebyc pov.‘iclancinac2Gj, jak r/lko wcatoSci. Ponadio wyolki doryc?^
tylko badanych obiektow przy^'ofarvych w ninlejszym sprawozdamu 2 badart"
11/07/OS/2021- P-*.
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Zat. 3. Zatqczniki graficzne.

.Bezpisemnej^gcdvLaboratonum niniejszesprawozdame nie moiebyc powielaneinaaej, jak tylko wcatosci. Ponadio wyniki dotyczq
lylko badanych obiekldw pr/ywo»anych w niniejs/ym ^prawozdaniuz badart"
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