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Dzien dobry!

Przesylam zgloszenie nowej instalacji wytwarzaj^cej pole elektromagnetyczne (PIS2401A) wraz z wymaganymi
zal^cznikami.
Pozdrawiam
Magdalena Sokol
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GROUP
Gdansk, 2021-07-28

Prowadzacv instalacie
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynaiazek 1
02 - 677 Warszawa
adres do korespondencji;
P4 Sp. z o. o.
ul. Arkohska 6,bud A3
80-387 Gdansk

Starosta Piski
Wydziat Rolnictwa, Lesnictwa, Rybactwa Srodlqdowego,
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
dotyczy stacji bazowei telefonii komorkowej operators P4 Sp. z o. o. PIS2401 A
Na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1219 z pozn. zm.) zwanej dalej w skrocie POS a takze 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 siedzibq w Warszawie zglasza instalacji wytwarzajaca pole eiektromagnetyczne:
12-200 Pilchy, dz. nr 172. gm Pisz. pow. piski
P4 sp. z o.o. dokonuje zgtoszenia z wykorzystaniem formularza bedacego zatacznikiem do
Rozporz^dzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji
wytwarzajacych pola eiektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130. poz. 879), ktore utracito moc. podkresiaj^c, iz
obecnie zakres informaqi ktore zgtoszenie po-winno zawierac wyznacza wylacznie ww. art. 152 ust. 2
POS a informacje wykraczajqce poza ten zakres podaje jedyme ze wzgl^du na praktyke utrwalona na
gruncie rozporzadzenia obowiazujacego do dnia 1 stycznia 2021 roku.

Zafaczntki:
formularz zgtoszenia stacji PIS2401_A wraz z zaf^cznikiem;
odpis dokumentu peinomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej w
wysokosci 17 ztotych od jego ztozenia;
potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej od przyj^cia zgtoszenia - 120 ztotych.

Z powazaniem
Koordynator OS
Magdalena Sokol

kom. 790006481
Signature Not Verified
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FORMl LARZ ZGLOSZENL4 INST.VLACJIWYTWARZAJ.^CVCH FOLA
E LE KTRO MA(; N E I V'C Z N E
1. Wypeinia podniioC prowad^cv instalacjy riokonujqcy Jcj zglosztnia
1 .Naz'A'a i adres organu ochrony srodowiska wfaSciwego do przyj^cia zgtoszenia
Starosta Piski
Wydzial Rolnictv/a. Lesnictwa. Rybacbva Srodladowego. Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
12-200 Pisz
PI. Daszyhskiego 7_________________________________________________________________________
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewmctwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
PIS2401 A (zqhszeme nr 1)__________________________________________________________________
3. Okreslenie nazw jednostek terylonalnych (gmin, powiatbw i wojewodztw), na ktorych terenie znajduje si§
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednoslek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje si$ instalacja.
wo/ WARMINSKO-MAZURSKIE 2.6 28 (TERYT: 28) (KTS: 10042800000000). pow. piski 4.6.28.55.16 (TERYT:
2816) (KTS. 10042815516000). gm. Pisz 5.6.28.55.16.03.3 (TERYT: 2816033) (KTS: 10042815516033)
4. Oznaczenie prowadzacego instalacja jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o o.. ul Wynalazek 1. 02-677 Warszawa
5. Adres zakladu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
12-200 Pilchy. dz. nr 172. gm. Pisz. pow. piski
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatqcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna. ktorej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej nit 15W. emitujaca pola
elektromagnetyczne o czpstothwosciach od 30 kHz do 300 GHz._____________________________________
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkoSb produkcji lub wielkoSc Swiadczonych ustug.
Usfugi 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. Emisja pola elektromagnetycznego o rbwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_GLNTV: 17549W
Antena Sektorowa 21_GLNTV: 17549W
Antena Sektorowa 31_GLNTV: 17549W
Radiolinia RL1: 1230W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkosc emisji w sposob automatyczny do wartosci nie wipkszych niz niezbedne do
zapevmienia obslugi utytkownikdw sieci. Metoda zgodna z zasada dzialania systemu telefonii komorkowej
okreslona odpowiednimi normami.
11. Informacja czy stopieh ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowi^zujacymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkosc emisji. tak ze obowiazujace przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sa zachowane.
12. Szczegolowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zal^czniku 2 do
rozporzadzenia, Wore utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.
LP1.

LP2.

LP3.

LP4.

Wspotrz^dne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_GLNTV: (21r'53'13.9nE.53o40'58.rN)
Antena Sektorowa 21_GLNTV: (2r53'13 9"E.53°40'58.1 "N)
Antena Sektorowa 31_GLNTV: (2r53'13.9"E.53°40'58.rN)
Radiolinia RL1: (21:i53,13.9"E.53' 40'58.1 "N)
Cz^stotliwosc pracy instalacji:
800MHz. 900MHz, 1800MHz. 2100MHz. 23GHz

Wysokosc srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GLNTV: 48.80m
Antena Sektorowa 21_GLNTV: 48.80m
Antena Sektorowa 31_GLNTV: 48.80m
Radiolinia RL 1: 50.80m
Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaZnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegblnych anten:
Antena Sektorowa II^GLNTV: 17549W
Antena Sektorowa 21_GLNTV: 17549W
Antena Sektorowa 31_GLNTV: 17549W
Radiolinia RL1:1230W

LP5

Zakresy azymutow i katow pochylema osi gtownych wi^zek promieniowania poszczegblnych anten
Instaiacji:
Antena Sektorowa 11_GLNTV. azymut 20', pochylenie 0-8° (800MHz), pochylenie 0-8" (900MHz)
pochylenie 0-8’ (1800MHz), pochylenie 0-8" (2100MHz)
Antena Sektorowa 21_GLNTV: azymut 140', pochylenie 0-9’ (800MHz), pochylenie 0-9° (900MHz),
pochylenie 0-9Q (1800MHz), pochylenie 0-93 (2100MHz)
Antena Sektorowa 31_GLNTV: azymut 2603, pochylenie 0-8° (800MHz), pochylenie 0-8* (900MHz).
pochylenie 0-8* (1800MHz), pochylenie 0-8' (2100MHz)
Radtolinia RL1: azymut 213'-' +/-30\ pochylenie O'
LP 6. Dla anteny Antena Sektorowa 11 GLNTV miejsca dostepne dla ludnosci me znajduja sip w okresbnej
we wskazanym pomzej rozporzadzentu odlegtosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej
wiazki promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 21_GLNTV miejsca dostepne dla ludnosci me znajduja sie w okreslonej
we wskazanym pomzej rozporzadzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej
wiazki promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 31_GLNTV miejsca dostppne dla ludnosci me znajduja sip w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od srodka elektrycznego anteny vv osijej glownej
wiazki promieniowania,
a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dma 3 pazdziemika 2008r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie srodowtska
oraz o ccenach oddzialywania na srodowisko. tj. Rozporzadzemem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie ptzedsipwziec mogacych znaczpco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikov/ana jako przedsipwzipcie mogace zawsze badz
_____ mogace potengalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.___________________
LP 7. Sprawozdanie z wykonanych pomiardw poziomdw pol elektromagnetycznych. o ktorych mowa w ad.
______ 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony srodowiska -jako zalacznik.
__________________________
13. Miejscowosc, data: Gdansk, 2021-07-28
Imie i nazwisko osoby reprezentuj§cej prowadzqcego instalacj?: Magdalena Sokol
NotVannai
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II. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmuiqcy zgloszenie

Mf.®™az9,oszen,a

ZMVc

LAUOKAIOWUM UAOAWCZt PtM

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbahski, Pawelak

PCA

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

Poistu Cihiium

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

AB 1630

Sprawozdanie z pomiarow pol elektromagnetycznych - srodowisko ogolne
nr 16/07/OS/2021 - P4

Nr i nazwa stacii
Adres
Opracowanie
Autoryzacja

Podpis

Data

PIS2401
Pisz, ul. Pilchy 17A, dz. nr 172, woj. warminsko-mazurskie
Martyna Karczmarczyk
Specjalista ds. pomiarow
Kierownik Laboratorium
Andrzej Urbanski
Signature Not Verified
Dokumcnt podpisany pr/c/ Aiutr^e:i l 'rfranski
Data 20:1.07.23 10:00:39 CMST
I’owVhI: Zatwienl/am d.kumcnH

2021-07-21

_Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejszc sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, Jak tylko w calosci. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektow przywolanych w niniejszym spraw/ozdaniu z badah"
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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

komplet informacji niezb^dnych do wykonania pomiarow i opracowama
sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogqce

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy

mied wptyw na waznosc wynikow

instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten

Prowadz^cy instalacji

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

Lokalizacja obiektu

Pisz. ul. Pilchy 17A, dz. nr 172, woj. warmirisko-mazurskie

Miejsce Instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urzqdzen

Outdoor

Osoby wykonujqce pomiar

Roman Murawski

Data wykonania pomiaru

21.07.2021

Temperatura na poczitku pomiaru

ra

24

Temperatura na koniec pomiaru [°C]

25

Warunki atmosferyczne

Brak opadow

WllgotnoSd na poczitku pomiaru

[%]
Wilgotnosc na koniec pomiaru [%]

56
55

Inne irddia p6l
elektromagnetycznych oznaczone

Wystipuj^

na zafqcznlku grafianym
Parametry pracy instalacji

Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.
2.1 Normy i rozporzqdzenia:
■

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

■

Rozporzadzenie 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 ogioszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarow

.Rez msemnej zgodv Laboratonum nmiejsze sprawozdame ne moze hvc pcw'ielane tnaczej, jak tylkc wcafoso. Ponadio wyniki doiycz^
tylko badanych obiektow przywoianycn w nimejszym sprawozdamu z badan"
16/07/OS/7021 - 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 pol
elektromagnelyanych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).

Cel badaii

Okreslenie wartosci natqzenia pola elektrycznego w miejscach dostejpnych dla
ludnosci.

Opis zestawu pomiarowego

Miernik Narda NBM 550. Sonda EF S091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m
300V/m pracujqca w pasrme 0,1 - 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrodawskiej.
Swiadectwo wazne do 01.06.2022 r.
Miernik Narda NBM 550. Sonda EF 9091 pracuj^ca w zakresie temperatury -10°C +50'’C oraz wilgotnosci 5% - 95%
Niepewnosc rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzglQdnieniem wspotczynnika rozszerzenia k=2.

Wyposazenie pomocnicze

Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
swiadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".
Przymiar wst<>gowy STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, swiadectwo
wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespof 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 sprawdzeri okresowych IS/PO16-11/03.

Pomiary zostafy wykonane

1.

na gtownych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutow anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zal.icznika do
rozporz<idzenia 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
mozhwosc 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 rozporz^dzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeh nie
uwzglqdnialy
parametrow
pracy
instalacji
innych
wyst^pujgcych na obiekcie b^dz w obszarze pomiarowym,

operatorow

3.

w miejscach dost^pnych dla ludnosci.

4.

miejsca niedost^pne podczas wykonywania pomiardw wskazane zostafy
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarow)

5.

wyniki

pomiarow

uzyskane zostafy

przy

uwzgl^dnieniu

poprawek

pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcy oraz przy rzeczywistych
warunkach
pracy instalacji
innych
operatorow
(w przypadku
wystypowania). W takiej sytuacji uwzglydniono jednolity poprawky
pomiarowq wynoszycy 2,0.
Szczegolne warunki podczas

Pomiary wykonane zostafy podczas obowiyzywania w kraju stanu epidemii,

wykonywanie pomiarow

zgodnie z art. 122a ust. lb Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pozn. zm.9))

Warunki pracy urzydzeh
nadawczych

Podczaspomiarow zostafy uwzglydnione poprawki pomiarowe przekazane przez
zleceniodawcy, umozliwiajyce uwzglydnienie maksymalnych parametrow pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zafqcznika do Rozporzydzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych

„8ez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nip moze hyd powielane inaczcj, jak tylko wcafoSci. Ponadto wyniki dotycz^
lylko badanych obiektow orzvwolanych w ninle]szym sprawozdamu z badah"
16/07/05/2021 P4
Strona 4 z 10

poziomow pol elektrom.ignptycznych wsrodowisku (Dz. U. 2020. poz. 258).

4. Zroznicowanie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych.

Zakresy znajduj^ si^

Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sq v/ tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

vj

poz. 2448).

Jararnelr fizycznv
Sk’adowa elektryczna E

Sktadowa magnpryczna li

(V/m)

(A/m)

Za krp>:
Cz^stotliwosci

mocy S
(W/m2|

do!o

elGktromagnerycznpRO
od 4GO MHz do 20CO MHz

1,375 xf as

cd 2 GHz dc 300 GHz

61

t/200

0,0037 x t

0,16

10

5. Charakterystyka zrodel PEM.

Zgodnie

z informacja otrzymanq od

Klienta

pomiary zostaty wykonane

przy ustawieniach

pochylenia anten

zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zalqcznika do rozporza.dzenia Mmistra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anieny sektorowe - dane otrzymane od klienta
(haraktefystyta pro--Her.owan,a

Hieronkowa

RKC-ywiav c;£i oracy fn/Ooo^l
Rudui w><w.ir.-jnoKu potj

to

tt^qonarre

Wysareablnienle

S6*IQ' 1

se^orZ

WjdaWfc vIjc> li.i/ov.'1}:
lyp/P'Qikjcent

□aS / riuay.'ei

CzMItfWwoiZ (oiyno) MH;
Vaksyiraloa mac nadawana na seklor [dam|

7100
50.79

18tO

900

50.79

£6.0?

800

2100

1800

900

800

2100

1300

900

SOO

49.0'J

50,79

50.79

£6.07

£9.0J

50,79

50.79

•16.02

•55,03

Obci^ienie:
Tyoanteny

Huawel AQU£5ISR£

Huawei AQU£5!8R£

Produt if11 jjttiny

Huawif

-o$c alter)

1

1

Azyrrux

20

1£0

2G0

Zakin katow pochylenia anten H

O.CO-8.CO

0.00-9.00

O.OD-8.CO

Hua^iAOU£51S»l
Huav/ei

5redrie pochylen’* anten (u'.tav/ion**
4.C0

4.50

•ICO

Wyccwow jaJmt npt jm)

dopomiarOwPFM) 1*)

£8.30

£8.30

48.80

tin** [W|

17549

17549

17519

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Cfni.ikUiy.tyta mcvruTvmvjnj

ktefunkowa

Rzeaywbty czas pracy [H/fobgl

24

R<*lfj|wy>v.»;=incco poia

^tacjcnan's

Antena

Unia radiowa
ip

typ/produceot

c/ntntliwoM cracylGHzl

moc wyickxwa (iSm)

ryp/prodbcent

sreonlca anteny Jm)

azymut D

A'ycokci! :3ing..i (m)

1

OGTX RTN/’HUIAWEl

23

21

A23JC6/Hmw&

0.6

213

50.60

..Be? pisemne) 7gody I aboratorium ninie^ze sprawozdanie nie moze byd powielane inaczej, jak tylko wcaioSd. Ponadto wymkidotycza
tylko badanych obiektow priywotanych w nmrejszym sprawo?dan)U z badan"
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6. Wyniki pomiarow.
Wymki pomiarow pol elektromagnetycznych dla celow ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zaf. 2.
Pole-H
[A/m]

Pole-H
'kE+U
[A/m]

Wys.
pomiaru
[m]

<?.,SA

<0,002

<0,00/

0,3-2,0

<0,8*

<2,54

<o,no?

<0,007

0,3-?,0

3

<0.8*

<2,54

<0,00?

<0,007

0,3-?,0

4

<0,8*

<2,54

<0,002

<0.007

0,3-2,0

5

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,00/

0,3-2,0

6

<0,8*

<2.54

<0,002

<0,007

0,3 2.0

7

<0,8-

<234

<0,002

<0,007

0,3-2,0

8

<0,8*

<2.54

<0,002

<0,007

0,3-2,0

9

<0,8*

<2.54

<0,002

<0,00/

0.3-2,0

10

<0,8*

<2,54

<0,00?

<0,007

0,3-2,0

11

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-2,0

12

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3 2,0

13

<0,8-

<?,54

<0,002

<0,007

0,3-?,0

14

<0.8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-2,0

15

<0,8-

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-2,0

16

<0,8*

<2,54

<0,00?

<0,007

0,3-?,0

17

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3-2,0

18

<0.8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3 2,0

19

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0/3-2,0

20

<0.8*

<2.54

<0.002

<0.007

0,3 2,0

21

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,00/

0,3-2,0

A

<0,8*

<2,54

<0,00?

<0,007

0,3-?.0

B

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0,3 2,0

C

<0,8‘

<2,54

<0,00?

<0,007

0.3-7.0

D

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0.3 2.0

E

<0,8*

<2,54

<0,CX1?

<0,007

0,3-2,0

F

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,007

0.3 2,0

G

<0,8*

<2,54

<0,002

<0,00/

0,3-2,0

Nr
PP

Pole-E
[V/m]

1

<0,8-

2

Pole-E
•kE.fU

IV/mJ

Opis pionu

Uwagi

N:53‘41‘OLr
E:21“53'1C.1"
N:53‘4r04.1"
E:21”53'17.81
N:53'4r07.2"

otoczenle stacji bazowej - 100m
wzdluZr!. osi promlemowonla GKP
otoczeme staqi bazowej 200m
w?dlu? gl. osl promiemowanla GKP
oioczeme stacji bazowe] 300m
wzdiuz gl. osi promipniowania - GKP

WMf

WMh

<0,065

<0,064

<0,065

<0,064

<0,06S

<0,064

<0,065

<0,064

<0,065

<0,064

<0,065

<0,064

<0,065

<0,064

<0,055

<0,064

<0,065

<0.064

<0,065

<0,064

<0,065

<0,064

<0,065

<0,064

<0,065

<0,064

otoczenie stacji bazov/ej GKP

<0,065

<0,064

otoczenie stacji bazowej - GKP

<0,065

<0,064

otoczenie stacji bazowej - GKP

<0,065

<0,064

otoczenie stacji bazowej - GKP

<0,065

<0,064

otoczenie stacji bazowej GKP

<0,065

<0,064

otoczenie stacji bazowej - GKP

<0,065

<0,064

otoczenie stacji bazowej GKP

<0,065

<0,064

otoczenie stacji bazowej - GKP

<0.065

<0,064

Pilchy 167, pomiar przed bram^ -DPP

<0,065

<0,064

r^rs.i’o?.?"

Pilchy 167, pomiar przed bram^ -DPP

<0.065

<0,064

NiSaMO’Se./''
E:21052’58.9''
NiSSMO'S?.!"
E:21*52‘57.1"

Pilchy 197/7, pomiar przed bram^ DPP
Pilchy 197/8, pomiar przed bramq
DPP
Pilchy 197/40, pomiar przed bram^ DPP

<0,065

<0,064

<0,065

<0,064

<0,065

<0,064

Pilchy 149, pomiar pezed bram^ -DPP

<0,065

<0,064

Pilchy 148, pomiar przed brams -DPP

<0,065

<0,064

Ei21'S3'19.6n

N:S3*4roy.r
Ejrss’zi.r
N:f)3'41'l 2.8'1
fc:21‘53’23.8
N:53*40‘55.6"
E^rSB’ie.S"
N:53M0,b3.2"
E:21“53'20.S"
N:53*40‘57.5"

E^ra'oe.?’
N:53*40'57.3"
E:21'53‘03.1"
N:53'40'56.9"
E:?l*52,58.4“
Nl;53'40,56.?N:53’40'55.9E:21*5?'47.5"
N:53“40\5S.7E:21*53'10.5"
N:53*4 roi.2‘

E^i’ss’ig.o''
N:53°40'58.6"
E:2r53'15.4"
N:53“40'55.5"
F^rSS'PO.G"
N:53l'40'54.4"
E:2r53'14.4"
N:53*40,5S.0E:2rS3'06.4"
N:S3*40'S9.6"
E:21*53'05.7"
N:53‘40'59.8''
E:21*53'10.8"
N:53*41'02.2"
E:21*53'13.7*'
N:53*40'56.8"
E :21°53'03.2"
N:53e40’56.6"

NiSaMO’SG.G"
E:21*52’53.9N:53*4r07.9"
E:21’53’20.3“
N:53’41,07.9"
E:21*53'21.2"

otoczonie stacji bazowp) - 400m
wzdluz gl. osi promiemowania GKP
otoczeme stacji bazowej 488m
wzdluz gl. osi promientowanla - GKP
oroczeme stacji bazowej lOOtn
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazovzej - 100m
wzdluz gl. osi promieniowania GKP
otoczenie stacji bazov/ej 200m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 300m
wzdluzgl. osi promieniowania GKP
otoczenie stacji bazowej 400m
wzdluzgl. osi promieniowania GKP
otoczenie stacji bazowej - 488m
wzdluzgl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP

„Bez pisemnej zgody Laboratorium ninie>sze sprawozdanie nie moze bye po’wielane inaezej, jak tylko w caloSci. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektdw przywotanych w nmiejszym sprawozdaniu z badan"
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0,8

?.51

0,002

0,007

<0,8T

<2.54

<0.002

<0,007

1

<0,8*

<2,54

<0,00?

<0,007

K

<0,8*

<2,54

<0,002

<0.007

H

N:53Mr08.7"
Pilchy 136, comiar pr7ed bramq -DPP
E:21’53'2L9"
N:53‘41’10.7"
0.3 2.0
Pilchy 119, pomiar przed bramq -DPP
r:?l<'53’?2.9"
N:S3'4054.5"
Pilchy 19A, pomrar pr^ed bramq 0,3-2,0
t:2rS3'17.S‘
DPP
NzSSMO'S^O"
0,3 2,0
Pilchy 19, pomiar przed bramq DPP
T :71053'18.9"
warlosc chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym
1,5

0,065

0,064

<0.065

<0,064

<0,065

<0.064

<0,065

<0,064

vvynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna
* ponizej czulosci zestavvu pomiarowego
GKP - gfowne kierunki pomiar owe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP- dodalkowe punkly pomiar owe
PP - pion pomiarowy
U - niepewnosc pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzgl^dnieniem wspolczynnika rozszerzenia k=?
kE- poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE-1,7), poprawka pomiarowa w
ptzypadku oddziafywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE-2,0)
wynik pomiaru pole • F [V/m] - maksymalna wartosc chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym
WMf- wartosc wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostf{pnych dla ludnosci dla skladowej
elektrycznej pola
WMh- wartosc wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dost^pnych dla ludnosci dla skladowej
magnetycznej pola
Przyj^to najnizszq dopuszczalnq wartosc skladowej elektrycznej pola dla obj^tego pomiarami zakresu cz^stotliwosci
min(MEgr)- 38,8 V/m oraz skladowej magnetycznej min(MHgr)= 0,105 A/m.

7. Stwierdzenie zgodnosci
Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotycz^cych zrddfa wymagan, ktdre musz^ bye spelnione (zal^cznik do rozporzqdzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasad$ podejmowania decyzji zgodn^ z pkt 26
zaf^eznika do rozporz^dzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikdw
pomiardw pdl elektromagnetycznych wykonanych w dniu 21.07.2021 stwierdzono, iz w miejscach dost^pnych d'a
ludnosci, dopuszczalne poziomy pdl 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 ktdrym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku, udokumentowano, ze zadna z wartosci
wskaznikowych nie przekraeza wartosci 1.

8. Oswiadczenie.
Wyniki badania odnoszq si$ wyl^cznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sq w formie pisemnej w ciqgu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zat^eznikow.
Zal. 1. Lokalizacja obiektu.
Zal. 2. Widok piondw pomiarowych
Zal. 3. Zalqczniki grafiezne
Koniec sprawozdania
„Bez pisemnej zgody laboratorium niniejsre sprawozdanie nie moze bye powielane maezej, jak tylko w caloia. I’onadto wyniki dotyezq
tylko badanych obiektow przywotanych w nmiejszym sprawozdannj z badafi”
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Zal. 1. Lokalizacja obiektu

Wspotrzqdne geograficzne
dfugosc:
21°53,13.92"E
szerokosc:
53a40'58.08"N

^Bez pcsemnej zgody Uboratorium nlmejsze sprawozdanie nic moze byd powielane inaczoj, jak lylko wcaloSci. Ponadto wynikidotyr.za
r/!ko badanych oblekldw przywofanych w ninrejszym sprawozdamu z badan”
16/O7/OS/2021 - P4
Si rona 8 Z 10

Zat. 2. Widok pionow pomiarowych

.,Be? pisemnej ^go^^Y labordionum nmvejsze sprawozdanie nie moze bye powielan^ inaczej, jak iyiko w cafoio. Ponadto wyniki doiycz^
tylko badanych obiclctow przywoianych w nmicjszym sprawozdaniu z badah"
ir,/07/0!>/2021 - P4
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Zaf. 3. Zat^czniki graficzne.

.Be; pisemnej ;gody Laboratorium niniejsze sprawo7danie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko v; caloicl. Ponadto wymki dotyezq
tylko badanych obiekrow prvywofanych v; niniejsr/m sprawozdaniuz badan"
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