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Aktualizacja danych instalacji wytwarzaj^cej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany nieistotnej
(PIS2101A)
Dzien dobry!

PrzesyJam aktualizacja danych instalacji wytwarzaj^cej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany
nieistotnej (PIS2101A) wraz z wymaganymi zalacznikami.
Pozdrawiam
Magdalena Sokol
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GROUP
Gdansk, 2021-07-20

Prowadzacv inslalacie:
P4 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
Wydziaf Rolnictwa, Lesnictwa, Rybactwa Srodlqdowego »
Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
dotyczy stacji bazowei telefonii komorkowei operatora P4 Sp. z o. o. PIS2101 A

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dma 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pozn. zm.) zwanej dale] w skrocie PO£ a takze zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dma 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji. ktorych
eksploatacja wymaga zgfoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)
P4 Sp. z o. o. z siedzibq w Warszawie przedktada organowi wtasawemu do przyj^cia zgtoszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji. o ktorych movva w art. 152 ust. 2 POS
dotyczacych instalacji wytwarzaj^cych pole elektromagnetyczne:
12-220 Onufryjewo. dz. nr 60/2, 60/3, gm. Ruciane-Nida. pow. piski
P4 sp. z o.o. przedktada informacje o zmianach v; instalacji z wykorzystaniem formularza b^d^cego
zat^cznikiem do Rozporzqdzenia 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
(obowiazywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowiqzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zat^czniki:

D

fonnularz aktualizacyjny instalacji;

2)

odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej od jego
ztozenia.

Z powazamem
Koordynator OS
Magdalena Sokot
kom. 790006481

Signature Not Verifie^
Dokument podpisany prze^laadalena Katarz^'
Sokol
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AKTl ALIZACJA DANVCH INSTALACJI PO WPROW.VDZEMU ZMIANY MEISTOTNEJ
I. Wypclnta podmtol prowadzqcy instalacje dokonujqcy jej zgloszenia
-1 .Nazwa i adres organu ochrony Srodowiska wtaSdwego do przyj^cia zgtoszenia
Starosta Piski
Wydziaf Rolnictwa Lesnichva. Rybactv/a Srcdladcwego. Ochrony Srodov/iska I Gospodarki Wodnej
12-200 Pisz
PI. Daszyhskiego 7
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez provvadzacego instalacje
PIS2101_A izgfoszeme nr 3)______ __________
__________
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin. powiatdw i wojewodztw). na ktdrych terenie znajduje si§
instalacja. v^raz z podaniem symboli NTS jednostek terytonalnych. na ktorych terenie znajduje sie instaiacja.
woj. WARMINSKO-MAZURSKIE 2.6.28 (TERYT: 28) (KTS: 10042800000000). pov/. 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 prowadzqcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
5. Adres zaktadu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
12-220 Onufryjewo. dz. nr 60/2. 60/3, gm. Ruciane-Nida. pow. piski
________________________
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatecznikiem nr 2 rozporz^dzenia Mmistra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna. ktorej moc promiemowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W. emitujqca pola
elektromagnetyczne o czqstotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz._____________________________________
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnoSci. w tym wielkosc produkqi lub wielkosc swiadczonych uslug.
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkosc swiadczonych uslug: uslugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikdw jednoczesnie.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia. 24 godziny na dobg._____________________________ __________ _
9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaZnych mocach promientowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11 1578W
Antena Sektorowa 13_: 3020W
Antena Sektorowa 14_: 3020W
Antena Sektorowa 21 3020W
Antena Sektorowa 23_: 7730W
Antena Sektorowa 24j 3020W
Antena Sektorowa 31 7730W
Antena Sektorowa 33_: 3020W
Antena Sektorowa 34_: 3020W
Radiolinia RL1: 1380W
Radiolinia RL2: 11322W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza v/ielkosc emisji w sposdb automatyczny do wartosci nie v/ipkszych nit niezbedne do
zapewnienia obslugi uzytkownikdw sieci. Metoda zgodna z zasada dzialania systemu telefonii komdrkowej
okreslona odpowiednimi normami.___________________________
11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujqcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkodd emisji. tak te obowiqzujqce przepisy i normy dotyczace pdl
elektromagnetycznych sq zachowane.______________________________
_______
12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okre^lonymi w zalaczniku 2 do
rozporzedzenia, ktbre utracito moc dnia 1 styczma 2021 roku.
LP 1.

LP2.

Wspotrzedne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_: (21:36’31.0mE.53:4r37.3',N)
Antena Sektorowa 13_: (2f3631.0’E.53z4137.3’N)
Antena Sektorowa 14_: (2r36'31.0,‘E.53z41'37.3’-N)
Antena Sektorowa 21_: (21*3631.0’E.53 41'37.3'N)
Antena Sektorowa 23_: (21o36'31.0’'E.53:‘41'37.3,,N)
Antena Sektorowa 24_: (21:3631.0'E.53 4r37.3’’N)
Antena Sektorowa 31_: (21:3631.0'E.53:41 ’37.3mN)
Antena Sektorowa 33_: (21c3631.0‘E.53c4137.3mN)
Antena Sektorowa 34_: (21'3631.0'E.53Q4 V37.3mN)
Radiolinia RL1: (21*3631.0'E.S3C41,37.3,'N)
Radiolinia RL2: (21*3631.0‘E,53*413Z3"N)
CzestotliwoSd pracy instalacji:
800MHz. 900MHz. 1800MHz, 23GHz. 80GHz

I

LP 3.

LP 4

LPS.

__ _
LP 6.

Wy$oko6<!: srodkow eiektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_: 59.30m
Antena Sektorowa 13_: 59.30m
Antena Sektorowa 14_: 59.30m
Antena Sektorowa 21_: 59.30m
Antena Sektorowa 23_: 59.30m
Antena Sektorowa 24_: 59.30m
Antena Sektorowa 31_: 59.30m
Antena Sektorovra 33_: 59.30m
Antena Sektorov/a 34~: 59.30m
Radiolinia RL1 56.50m
Radiolinla RL2:55.20m___________________
_________________________
Emisja pola elektromagnetycznego o rownowainych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
-An fena Sektorowa 11_: 1578W
Antena Sektorowa 13_: 3020W
Antena Sektorowa 14_: 3020W
Antena Sektorowa 21 3020W
Antena Sektorowa 23_ 7730W
Antena Sektorov/a 24_: 3020W
Antena Sektorov/a 31 7730W
Antena Sektorov/a 33_: 3020W
Antena Sektorov/a 34_: 3020W
Radiohnia RL1: 1380W
Radiolinia RL2:11322W_________
_______________ ___________
___
Zakresy azymutdw i ka!6w pochylenia osi gfownych wiqzek promiemowania poszczegblnych anten
Instalacji:
Antena Sektorowa 11_: azymut 20". pochyleme 0-12 ' (900MHz)
Antena Sektorowa 13_: azymut 20". pochyleme 0-12' (800MHz)
Antena Sektorowa 14_: azymut 20", pochyleme 0-12' (800MHz)
-Anfena Sektorowa 21_: azymut 120", pochyleme 0-12 (800MHz)
Antena Sektorov/a 23_: azymut 120". pochyleme 0-12 (900MHz), pochylenie 2-12' (1800MHz)
Antena Sektorowa 24_: azymut 120 . pochyleme 0-12 (800MHz)
Antena Sektorov/a 31_: azymut 240 ', pochyleme 0-12' (900MHz). pochylenie 2-12C (1800MHz)
Antena Sektorowa 33_: azymut 240", pochyleme 0-12J (800MHz)
Antena Sektorowa 34_: azymut 240'. pochylenie 0-12" (800MHz)
Radiolinia RL1: azymut 220" +/-30 . pochyleme 0"
Radiolinia RL2: azymut 317" */-30\ pochylenie O'_________
Dla anteny Antena Sektorov/a 11_ miejsca dostppne dla ludnosci me znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gldwnej wiazki
promieniowama.
Dla anteny Antena Sektorowa 13_ miejsca dostepne dla ludnosci me znajduja siq v/ okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odeglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gldwnej wiazki
promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 14_ miejsca dostepne dla ludnosci me znajdujq sip w okretlonej we
wskazanym pomZej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osijej gldwnej wiazki
promienidwania.
Dla anteny Antena Sektorowa 21_ miejsca dostppne dla ludnosci me znajduja sip v/ okredlonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gldwnej wiqzki
promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 23_ miejsca dostepne dla ludnosci me znajduja sie v/ okredlonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osijej gldwnej wiazki
promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorov/a 24_ miejsca dostppne dla ludnosci nie znajduja sie v/ okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gldwnej wiazki
promiemov/ania.
Dla anteny Antena Sektorowa 31_ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie v/okreslonej we
wskazanym ponitej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wiazki
promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorov/a 33_ miejsca dostppne dla ludnosci nie znajduja sip w okreslonej we
v/skazanym ponitej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny tv osi jej gldwnej wipzki
promieniowama,
Dla anteny Antena Sektorowa 34_ miejsca dostppne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we

v/skazarym poritej rozporzadzeniu odiegiosci od Srodka elektrycznego anteny tv osijej glownej wiazki
promieniowania,
a zatem. zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2003r. o
udostepnianiu informacji o srodow/sku i jego ochronie. udziale spdeczeristv/a w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodov/isko. tj. Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r w sprawie pnzedsiewziet mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz.
1839). przedmiotowa instalacja nie jest kv/alifikowana jako przedsiewziecie mogace zawsze badz
mogqce potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko._____ ___________________
LP 7. Sprawozdanie z wykonanych pomiardw poziomdw pol elektromagnetycznych, o ktorych mowa tv art.
122a ust. 1 pkt 1) Pravia ochrony Srodowiska - jako zaiacznik.___________________________________
13. Miejscowosc, data: Gdansk, 2021-07-20
Irnii^ i nazwisko osoby reprezentujacej prowadz^cego instalacja: Magdalena Sokol
5wuoatMetVei£«4
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lABOHATORIUM HADAWCZE r'l-M

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

PCA

00-013 Warszawa

Pomu Cimiiium
AtmoYticji

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

AB 1630

Sprawozdanie z pomiarow pol elektromagnetycznych - srodowisko ogolne
nr 10/07/OS/2021-P4

Nr i nazwa stacji
Ad res
Opracowanie
Autoryzacja

Podpis

Data

PIS2101
Onufryjewo, dz. nr 60/2,60/3, pow. piski, woj. warminsko-mazurskie
Martyna Karczmarczyk
Specjalista ds. pomiarbw
Andrzej Urbanski
Kierownik Laboratorium
Signature Not Vcrific*l^»
Dokumciu podpisjinv piitfi/ndrzej lirbariski
Dala: 2021.07.1-) 07:20: WCrST
PowbJ /'atwicrd/am doWnccut
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1. Informacje ogolne.

P4 sp. zo.o.,
Zleceniodawca

ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa
osoba udzielaj«ica informacji

Emilia Pt^tka

Istotne informacje dostarczone
przez klienta

komplet informacji niezb^dnych do wykonania pomiarow i opracowania

Dane otrzymane od klienta mogqce

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy

miec wplyw na waznosc wynikow

instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochyienia anten

Prowadzqcy instalacJe

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

Lokalizacja obiektu

Onufryjewo, dz. nr 60/2, 60/3, pow. piski, woj. warmihsko-mazurskie

Miejsce Instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urz^dzeri

Outdoor

Osoby wykonuj^ce pomiar

Roman Murawski

Data wykonania pomiaru

16.07.2021

Temperatura na poczqtku pomiaru

l°C)

sprawozdania

31,0

Temperatura na koniec pomiaru [“Cj

30,0

Warunki atmosferyczne

Brak opadow

Wilgotnosc na pocz^tku pomiaru

[%]
WilgotnoSd na koniec pomiaru [%}

55,0
60,0

Inne zrodta pol
elektromagnetycznych oznaczone

Nie wyst(;pujq

na zalqcznlku grafianym
Parametry pracy instalacji

Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.
2.1 Normy i rozporzqdzenia:
■

Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania

■

dotrzymania dopuszczalnych poziomow pbl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
Rozporzqdzenie 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 ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

„5ez pisemno] zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie me moze bye powielane inaezej, ;ak ^iko wcafosci. Ponadto wyniki doryezq
lylko badanych obieklbw przywolanych w niniejszym sprawozdanlu z badart"
10/07/05/2021 - P4
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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
elektromagnetyanych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).

Cel badaii

Okre^lenie wartosci nat^zenia pola elektrycznego w miejscach dost^pnych dla
ludnoki.

Opis zestawu pomiarowego

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0.8 V/m 300V/m pracujqca w pasmie 0,1-90 GHz, iwiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcdw i Melrologii Pola Elektromagnetyanego, Instytul
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akuslyki Politechniki Wrodawskiej.
^wiadectwo wazne do 01.06.2022 r.
Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091 pracujqca w zakresie temperatury -10°C •
+50*C oraz wilgotnosci 5% - 95%
Niepewnosc rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzgl^dmeniem 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 wzorcujqcych
Okr^gowego Urzqdu Miar w Gdansku.
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedure sprawdzeri okresowych IS/PO16-11/03.
1. na gtbwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutdw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13. 14 i 19 zalqczmka do
rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020.
poz. 258),
2. na obszarze pomiarowym, dla ktdrego, na podstawie uprzednio
wykonanych obliczen uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono
mozliwosc wystqpowania pol elektromagnetycznych o poziomach
zblizonych do poziomow dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5
ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatqcznika do rozporzqdzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczen nie
uwzgl^dnialy parametrow pracy instalacji innych operatorow
wystspujqcych na obiekcie bqdz 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
wystypowania). W takiej sytuacji uwzglydniono jednolitq poprawky
pomiarowq wynoszqcq 1,7.

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaly wykonane

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 pdzn. zm.9))

Warunki pracy urzqdzeh
nadawczych

Podczas pomiardw zostaly uwzglydnione poprawki pomiarowe przekazane przez
zleceniodawcy. umozliwiajqce uwzglydnienie maksymalnych parametrow piacy

..Be; ixsernnej zgody Laboratorium mmejsze sprawo^danie nie moze byC powielane inaczej, jdk tyiko w caloScl. Ponadto wyniki dolyr.za
lylko oadanych oblekldw przy\voianyr.h w ninie|szym sprawozdaniu z badan"
10/07/0^/2021-P4
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insfalacji zgodnie z pkt 7 zal^cznika do Rozporz^dzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawse sposobow sprawdzama dotrzymania dopuszczalnych
poziomow pdl 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. przcstawionc sq w tabeli nr 2 (Oz. U. z 2019r.
poz. 2448).

Paramctr fizyczny
Sklariov;a elektryczna E

Skfadowa magnolvczna H

GQStcsc mocy S

(V/m)

PVm)

(W/m2)

od 400 MHz do 2000 MHz

1,375 xf as

0,003 / x f0 c

f / 200

od 7 GHz do 300 GHz

61

0,16

10

Zakres
Cz^stoTlIwosci pola
clektromagnetyczncgo

5. Charakterystyka zrodel PEM.
Zgodnie z informacja otrzymanq od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zafqcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta
0’-.irj>fpr,-,tybi promicniov,;-nij

kii'unki:w.i

■:=< r. ,v sty czas pracy jn/OoDe'

2-1

Rodf.ij ttyiw-ttunirKO ;x».>
VVysaKeolnienie

sector i

setter 2

sekor 3

Nadalnlkslatjl bazov/ei:
-oioce—.
D^lotlKvotf frui-.ino)
'.'lateymaina moc nadawana
rasekto' tdBrnl

800

80C

“00

800

800

18CC

50)

see

aoo

180j

SCO

45,03

49,03

40,02

49.03

49.03

SO, 29

46.02

49.03

49.03

1)0/5

4G.02

Huawei

Huawei
AOU451887

A7O4516R0

Huswei
A20551680

Huawei
AOi.451887

Huawd
A7O4516R0

Huawei
A704516R0

OfcciUeiJe:
Hu.iwfl

'yp anteny

A704S1680

Huawei
A/O4S1&S0

Pioducent anteny

Huawei

Huawei

HllilWX'

Huawei

Hu.iwri

HlM.wi

Hu-nvi-

Ilosc enter

1

l

1

1

1

1

1

13C

30

Ajynujt

Huiv»ei
A0U4518ft?
Hiuwei

1

1

740

Zakres l3t<?rv sochyieri.i

0-12

ener H

0 12

0-12

2-12

0-12

0-12

0-12

2-12

0-12

7,00

7£0

/,C0

/,C0

/.CO

ACC

ACO

7,00

3020

3020

Srednle poctoytenle anten
(ustewione
do pomiardw PfcM) [*]
Wysokosc gainst, n.p.t |m|
8

EmPlWI

S9.3C
3020

3020

593C
U)/8

30-20

3020

//30

7730

„8p? pisernnei zgodv Laboratonum niniejsze sprawozdame me moze bvO powielane maezej, jak lylko wcatokl. Ponadto wyniki dotyezq
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Tabela 2. Anteny r3C:oliniowe-dane olrzymane od klienta
Cha/aWervSJyta promlenlov.ooia

nii"U''v3AV

R/ct/ywcfy gj$ pracy [h/d:Dql

24

RoCiaj w,iwarzanego pola

stacjcr.a.'ne

Un^ ra06\\3

inton.i

4J

tyo/prodKen!

1

DPTX RTN/HUAVVti

2i

U

2

OPIXRTN/HUAWEI

80'2J

18/28

C2^i!otlKvo« pracy [GH/J idol wyHc'tcnva |d3ir.|

ryp/produitfil

antery jmj azvmuti*! wysokosZ 2alnflai. (rr.J

y‘*LPX2-23/And

C.&

77.0

A2SS80S,'e/Hii.l'*'f-i

0.^

31/

5S.20

6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiarow po! elektromagnetycznych dla celow ochrony srodowiska przcdstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zaf. 2.

Nr
PP

Pole-E
[V/mJ

Pote-E
*kE, +U
[V/ml

Pole-H
[A/m]

Pole-H
*kE+U
fA/m]

Wys.
pomiar
u [m]

1

<0.8*

<2,16

<0,002

<0,006

0,i-2.0

2

<0.8*

<2.16

<0.002

<0.006

0.3-2.0

3

<0,8*

<2.16

<0,002

<0,006

0,3-2,0

4

14

2,9/

0,003

0,008

1.5

5

1.2

3,24

0.003

0,009

1,0

6

1,4

3,78

0.004

0,010

1.2

<0,8“

<2.16

<0,002

<0,006

0,3-2,0

8

<0,8*

<2,16

<0,CO2

<0,006

0,3 2,0

9

<0,8*

<2.16

<0,002

<0,006

03-2,0

10

<0,8*

<246

<0,002

<0.006

0,3-2,0

11

<0,8*

<2,16

<0,002

<0,006

0,3-2,0

12

<0,8*

<2,16

<0,002

<0.006

03 2,0

1.3

<0,8"

<7,16

<0,007

<0.006

03-2,0

14

<0,8*

<2,16

<0,002

<0,006

0,3 2,0

15

<0,8“

<2,16

<0,002

<0.006

03-7,0

16

0,8

746

0,00?

0,006

0,9

1/

14

2,97

0,003

0,008

1,2

18

<0,8“

<2,16

<0,002

<0,006

0,3-2,0

19

<0,8*

<2,16

<0,002

<0.006

0,3-2,0

20

<0,8“

<2.16

<0,(X)2

<0,006

0,3-?,0

21

<0,8*

<246

<0,C02

<0,006

03-2,0

Opis pionu

Uwagl

N:53''11,40.r)"
b.Zl-ib'Bi.a''
N:53M145.5"

otoczeme stacji bazowej 100m
'.vzdtuz gl. csi promipniowania - 6KP
otoc2onie stacji hazowej - 200m
wzdluz gl osi prctnicniowania -GKP
oloczenie stacji bazowej - 300m
wzdlu? gl. osi promieniowanla - GKP
otoczome stacji bazovve; -400m
w/dtuzgf.osi promiemowania GKP
oioczeme stacji bazowej 500m
wzdluzgl. osi pronieniowania - GKP
ctoczenie stacji bazowej - 593m
wzdluz gl. osi promieniowania - 6KI’
o-cczenie stacji bazowej - 100m
wzdluz«l. osi promieniowania GKP
oioczenie stacji ba?nv/e| - 20Cm
wzdluz gl. osi promieniowania GKP
otoczenle stacji bazowej 300m
wzdluzgl. osi pronieniowania GKP
otoczenle stacji bazowej - 400m
wzdluz gf. osi promiemowania- GKP
oToczenie stacji bazowej - 500m
wzdluzgl. osi promieniowania GKP
oioczenie stacji bazowej - 593m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
oroczenie stacji bazowej - 100m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdluzgt osi promieniowania - GKP
oroczeme stacji bazowej - 300m
wzdluzgl. osi promieniowania GKP
otaezenie stacji bazowei - 400m
wzdluzgl. osi promiemowania- GKP
otoczenie stacji bazowej SOCm
wzdluzgl. osi promieniowania - GKP
ctoczenie stacji bazowej - 693m
wzdluz gl. osi promieniowania GKP
otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdluzgl. osi promieniowania - GKP
oToczenie stacji bazowej - 100m
wzdluz gl. osi promieniowania GKP

t^rseiss
N:5341'46.2"
t:21'“36‘37.3''
N:53 dl'48.9"
r:?;-3G 39.6
N:53'41'52.3"
b:21“36'dl./‘’
N:53*4r54.9"
E:21‘36'43.6
N:53Ml’35.r
r:21’3G‘3G.l"
N:53*4r33.8"
E^r-BSMO.S"
N:53*4V32.2"
E:21'36'45.8”
N:53'4r30.3"
£:21'36'50.7
N:53*41'284M
E^l'SG’Sd.S"
N:53*41-26.6"
E:21'36'59.1
N:53’41'35.6"
c:21‘36,26.5"
NiSB'Al-SS.e"
E:21B36’21.3"
N:53’41-32.4"
E:21*36*i6.2"
N:53‘41’30.4"
F:?l 3G'10.9
N:53"41-29.7"
b:21‘36'0/.l
N:53'4i'28.1"
r:?r3G'04.r
N:53°4r34.7"
E .21'36-2 7.3
N:53'4r39.6"
£.21*36*28.2"
N:53‘4r40.5"
E:21'>36'36.7-'

otoczenie stacji bazowej ^KP

WM.

WMh

<0,055

<0,0b6

<0,056

<0.055

<0,056

<0,055

0.0/6

0,075

0,083

0,082

0,097

0,096

<0,056

<0,055

<0,056

<0,055

<0,056

<0,055

<0,056

<0.055

<0,056

<0,055

<0,056

<0,055

<0,056

<0,055

<0,056

<0.055

<0.056

<0.055

0.056

0,055

0,076

0.075
<0,055

<0,056

<0.056

<0,05.6

<0.056

<0,055

<0.056

<0,055

„Bez csemnel zgody Laboratcrium niniejsze sprawozdanie nie moze bye cov/ielaneinaezej, ;ak tylko wealesa. -’onadto wyniki dotyeza
tylko badanych obiektow prz^volanych w niniejszym sprawozdamu z badan"
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Tl

<0,8*

<2,16

<0,002

<0,006

0,3-2,0

Ni'iV.I r37.4"
E:21'36'3S.O"

otoczcnio stocji Oazowej QKP

<0.066

<0,O.Sb

23

<0,8*

<2.16

<0,002

<0,006

0.3 2,0

N:53a41’38.9''
E:21’36 39.3"

otoc/eme sidcii bdzowei -PKP

<0,056

<0.055

24

<0,8*

<2,16

<0,002

<0,006

03-2.0

otoczeniesiacjl bazowej -PKP

<0.056

<0,055

25

<0,8*

<2,16

<0,CO2

<0,006

03-2,0

olorzenie stacji bazowei PKP

<0.056

<0.065

26

<0,8'

<2,16

<0,(X>?

<0,006

03-2,0

N:b3’413/.r
E:21‘36‘26.5"

otoczeme slacji bazowej -PKP

<0.056

<0,055

27

<0.8’

<2,16

<0,002

<0,006

03-2.0

N:53Mr40.2"
E^l’ie'BO.A"

otoczonje slacji bazowej -PKP

<0,056

<0,055

A

<0,8*

<2,16

<0,002

<0.006

0,3-2,0

<0,056

<0,055

B

<0,8*

<2,16

<0,00?

<0,006

0,3-2,0

<0,066

<0,055

C

<0.8*

<2.16

<0,002

<0,006

03-2,0

<0,056

<0,055

D

0.8

2.16

0,00?

0.006

13

0,0.66

0,055

E

<0,8*

<2,16

<0,00?

<0,006

0,3 2,0

<0,056

<0,055

F

N:53041'33.6'
N:53°4r.3r>.3'

EiZl'Se’Bl.B"

N:53*4r35.9"
E:21*36'29.4M
N:53*4i’35.b"

r-.?r3673.9
N:53*41'34.5,‘

E:21f36’21.r
NiSSMnO.B”
E:21*36'10.3"
N:53M 178.5"
E:2V3b'03.8‘'

Onufryjewo 25, oomiar przed
budynkiem -DPP
Onufr/jewo 23, pomiar przed bramq
DPP
Onufr/jewo 22, pomiar przed
budynkiem-DPP
Onufr/jewo 12, pomiar przed
budynkiem -DPP
Onufryjewo 7, pomiar przed
budynkiem -DPP

Brak dosujpu - pomieszczenia gospodarczc

wynik pomiaru pole * E [V/m] - maksymalna wartost chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym
* ponizej czufosci zestawu pomiarowego
GKP - gfowne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP- dodatkowe punkty pomiarowe
PP —pion pomiarowy
U - niepewnosc pomiarowa rozizerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzgi^dnieniem wspofczynnika rozszerzenia k-2
kE- poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej pod ana przez operalora (kE-1,7), poprawka pomiarowa w
przypadku oddziafyVk'ania innych mstalacji radiokomunikatyjnych na badany obszar (kr-?,0>
wynik pomiaru pole - E [V/m] - makbyinalna wartosc chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym
WM. - wartosc wskaznikowa poziomu emisji pol eiektromagnetycznyth dla miejsc dosl^pnych dla ludnosd dla skfadowej
elektrycznej pola
WMh- wartosc wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnelycznych dla miejscdost^pnych dla ludnosci dla skfadowej
magnetycznej pola
Przyj^lo najnizsz^ dopuszaaln^ wartosc skfadowej elektrycznej pola dla obj^tego pomiarami zakresu czestotliwosd
min(MEgr)- 38,8 V/m oraz skfadowej magnetycznej min(MHgr)- 0,105 A/m.

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzijdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnelycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow p6l elektromagnelycznych w srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotycz^cych zrodia wymagah, ktore musz«} bye spefnione (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
zaf^eznika do rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikow
pomiarow pol elektromagnetycznych wykonanych w dniu 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 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.

„Bez pisemne; zgody Laboratorium mmejsze sprawozdame nie mo/e b/c powielane inar.zej, jak tylko wcafofcl. Pnnadto wyniki dotyezq
tylko badanych obiektdw przywofanych wniniejsr/m sprawozdaniu z badan"
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8. Oswiadczenie.
Wyniki badania odnosz^ si$ wyl^cznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko wcatosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane
w formie pisemnej w ci^gu 14 dm od daty otrzymania sprawozdania.

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

dtugosc:

21o36'31.00"E

szerokosc:

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jdk tylko w cafo&i. Ponadto w«/niki dotyczQ
tylko badanych obiektdw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badan"
10/07/0^/2021 - P4
Strona 8 z 10

Zal. 2. Widok pionow pomiarowych

LEGENDA:

[/ / \ bakdosl^pu

inra Insta^aqa
radicfcomunikacyjna
Odlegtosc, do ktorej zostaly wykonane
pomiary mierzqc od instalacji
antenowej wynosi min.:. 593 motrdw.

Skala: 1:7100

jMon pomuiio’^vyz pcpravka |omv3ro«sa
(bfak innydi mslalarji ririiokomumkar.^nvch)

©

pier, pomiarowyz popravkq pomuarokvg
(w zasiegu mnsrh insUJacn ra'lokonnimkacvj'ivth)
--------- > aniena seklorixva
--------- > iiitcnu latldiniuwa

5

w

ZOOm

„Bez Disemnej zgody Laboratorium niniejsze ^orawozdanio nic moze bye powielane inaezpj, jak lylko w ca^oici. Ponadio wyniki dotycz^
tylko badanyeh obiekidw przyv;o«anych w ninlejszym sprawozdamu z baddiV'
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Zal 3. Zat^czniki graficzne.

..Bgz pisemnpj /gody Laboratonum ninicjszo sprawozdanio nle moze bye powielane inaeze], jak tylko w cafokt. Ponadto v;yniki dotycz^
tylko badanych obiektovv przywofanych niniejszym sprawozdaniu z badah"
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