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Aktualizacja danych instalacji wytwarzaj^cej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany nleistotnej

(PIS0601A)
Dzien dobryl
Przesylam aktuahzacje danych instalacji wytwarzaj^cej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany
nleistotnej (PIS0601A) wraz z wymaganymi za^cznikami.
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Prowadzacv instalacie
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 - 677 Warszawa
Adres do korespondencii:
P4 Sp. z o. o.
ul. Arkonska 6.bud A3,
80-387 Gdansk

Starosta Piski
Wydzial Rolnictwa, Lesnictwa, Rybactwa Srodlqdowego,
Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
dotyczy stacji bazowel telefonii komorkowei operatora P4 Sp. z o. o. PIS0601 A
Na podstawie art 152 ust 6 ust 1 lit c) 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 skrbcie POS a takie zgodnie z wymogami
Rozporz^dzenie Mmistra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktdrych
eksploatacja wymaga zgloszenia (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)
P4 Sp. z o. o. z siedzib^ w Warszawie przedkiada organowi wiaSciwemu do przyj^cia zgloszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktorych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczqcych instalacji wytwarzajacych pole elektromagnetyczne:

J

| 12-200 Turowo dz. nr 12, gm Pisz. pow piski

P4 sp. z o.o. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedqcego
zalqcznikiem do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
Instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), More utracilo moc
(obowiazywalo do dnia 1 stycznia 2021 roku). podkreSlajac, iz czyni to. pomimo brak obowiqzku, aby
zakres zmian by! czytelny dla organu.
Zal^czniki:
1)

formularz aktualizacyjny instalacji:

2)

odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia oplaty skarbowej od jego
zk>2enia.

Z powaianiem
Koordynator OS
Magdalena Sokol
kom. 790006481
Signature Not Verified
Dokumem podpisanv przez
Data: 2021.09.01 15:39:49
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AKTUALIZACJA DANVCH INSTALAC.il PO WPROWADZLMl) ZM1ANY NIE1STOTNEJ
I. Wvpclnia podniiot prowad/acv instalacje dokonujacy jcj zeloszenia
1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wlasciwego do przyj^cia zgtoszenia
Starosta Piski
Wydzial Rolnictwa, Le&nictwa. Rybaclwa $rddlqdowego. Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
12-200 Pisz
PI. Daszyhskiego 1
____________________________________________________________ __
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadz^cego inslalacj?
PIS0601__A (zgloszerie nr 3)_______________________ ____________________________
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktdrych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje si? inslalacja.
woj. 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 prowadz^cego instalacj?. jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ut Wynalazek 1. 02-677 Warszawa__________________________________________________
5. Adres zaktadu. na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
_12-200 Turowo, dz. nr 12. gm. Pisz, pow. piski____________________________________________________
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalacznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130. poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna. ktorej moc promieniowana izotropov/o wynosi nie mniej niz 15W, emilujaca pola
elektromagnetyczne o czpstotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.______________________________________
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziafalnoSci, w tym wielkosc produkcji lub wielkosc swiadczonych ustug.
Uslugi tolckomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkosc swiadczonych usfug: uskigi telekomunikacyjne
dla iloSci do 2000 uzytkownikow jednoczesnie.____________________________________________________
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na doba.______________________________________________________
9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_: 8738W
Antena Sektorowa 12j 3119W
Antena Sektorowa 13j 3119W
Antena Sektorowa 21j 8738W
Antena Sektorowa 22_: 3119ZV
Antena Sektorowa 23_: 3119W
Antena Sektorowa 31_: 8738W
Antena Sektorowa 32_: 3119W
Antena Sektorowa 33_: 31191/V
Radiolinia RL1: 5248W
Radiolinia RL2: 5248W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkosc emisji w sposdb automatyczny do wartosci nie wipkszych niz niezb$dne do
zapewnienia obslugi uzytkownikdw sieci. Metoda zgodna z zasada dziatania systemu telefonii komorkowej
okreslona odpowiednimi normami.
11. Informacja czy stopieh ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujqcymi przepisami
Konsirukcja stacji ogranicza wiolkoSC emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sg zachowane.__________________________________________________________
12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zal^czniku 2 do
rozporzadzenia, ktore utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.
LP 1.

LP2.

Wspblrzedne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_: (21054,18.8"E,53031'54.4',N)
Antena Sektorowa 12_: (21“54'18.8"E, 53°31 ‘54.4"N)
Antena Sektorowa 13_: (21054'18.8"E,53031'54.4',N)
Antena Sektorowa 21_: (2r54'18.8"E,53031'54.4"N)
Antena Sektorowa 22_: (2r54,18.8,El53031'54.4,‘N)
Antena Sektorowa 23_: (21*54'18.8"E,53°3f54.4"N)
Antena Sektorowa 31_: (2r54'18.8"E,53031'54.4f'N)
Antena Sektorowa 32_: (21*54'18.8''E,53°3V54.4‘N)
Antena Sektorowa 33_: (21054'18.8HE,53031'54.4,'N)
Radiolinia RL1: (21°54'18.8''E.5303r54.4"N)
Radiolinia RL2: (21 °54f18.8"E.53a31'54.4nN)
Cz?stotliwosc pracy instalacji:
800MHz. 900MHz, 1800MHz, 18GHz

LP 3

Wysoko66 Srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_: 59,50m
Antena Sektorowa 12_: 59,50m
Antena Sektorowa 13_: 59.50m
Antena Sektorowa 21_ 59.50m
Antena Sektorowa 22_: 59.50m
Antena Sektorowa 23_: 59,50m
Antena Sektorowa 31_ 59,50m
Antena Sektorowa 32_: 59,50m
Antena Sektorowa 3359.50m
Radiollnia RL1: 57,30m
Radiotinia RL2:57,60m
____________
_______ _________________________ _______
LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten.
Antena Sektorowa 11_: 8738W
Antena Sektorowa 12_: 3119W
Antena Sektorowa 13_: 3119W
Antena Sektorowa 21_: 8738W
Antena Sektorowa 22_: 3119V/
Antena Sektorowa 23_: 3119W
Antena Sektorowa 31_: 87381V
Antena Sektorowa 32_ 3119V/
Antena Sektorowa 33_: 3119W
Radiotinia RL1: 5248W
Radiolinia RL2:5248W________ _______________ _____________ ___________
___________
LP 5. Zakresy azymutdw i kat6w pochylenia osi gtdwnych wiqzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:
Antena Sektorowa 11 azymut 80°, pochylenie 0-12° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 12_: azymut 80°, pochylenie 0-12° (800MHz)
Antena Sektorowa 13_: azymut 80°. pochylenie 0-12° (800MHz)
Antena Sektorowa 21j azymut 200°. pochylenie 0-12° (900MHz), pochylenie 2-12t (1800MHz)
Antena Sektorowa 22_: azymut 200". pochylenie 0-12" (800MHz)
Antena Sektorowa 23_: azymut 200°. pochylenie 0-12" (800MHz)
Antena Sektorowa 31_: azymut 320u. pochylenie 0-12" (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 32_: azymut 320", pochylenie 0-12" (800MHz)
Antena Sektorowa 33_: azymut 320°, pochylenie 0-12° (800MHz)
Radiolinia RL1: azymut 271c +/-30’, pochylenie 0°
______ Radiolinia RL2: azymut 334° +/-30°, pochylenie 0‘___________ ___________ ______________
LP 6 D/a anteny Antena Sektorowa 11_ miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujq sip w okre&onej we
wskazanym pomzej rozporzqdzemu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gfdwnej wiqzki
promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 12_ miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wiqzki
promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 13_ miejsca dostepne dla ludno&ci nie znajdujq si$ w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wiqzki
promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 21_ miejsca dostppne dla ludnoSci nie znajdujq sip w okreslonej we
wskazanym poniiej rozporzqdzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny w osijej gfdwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 22_ miejsca dostppne dla ludnoSci nie znajdujq sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegloSci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gfdwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 23_ miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gfdwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 31 miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq sip wokreSlonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osijej gfdwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 32_ miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq sip w okreslonej we
wskazanym poniiej rozporzqdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gfdwnej wiqzki
promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 33 miejsca dostppne dla ludnoPci nie znajdujq sip w okreslonej we

i

wskazanym ponizej cozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anleny w osi jej gfdwnej wiqzki
promieniowania,
a zatem. zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spoteczePstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, tj. Rozporzqdzeniem Rady Ministrdw z dnia 10 wrzeSnia
2019 r. w sprawie przedsigwzipc mogacych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839). przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsipwzipcie mogace zawsze badz
moqace potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
LP 7. Sprawozdanie z wykonanycb pomiarow poziomdw pol elektromagnetycznych, o kiorych mown w art.
______ 122a ust. 1 pkl 1) Prawa ochrony srodowiska -jako zaiacznik.____________________
13. Miejscowosc, da:a: Gdansk. 2021-09-01
lmi$ i nazwisko osoby reprezentuj^cej prowadzqcego instalacj?: Magdalena Sokol
Podpis:
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Laboratorium EMVO Sp. J. Urbariski, Pawelak

PCA

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

POISIK CCNIDUM

Amomcji

tel. +48 22 780 29 64
AB 1630

e-mail: laboratorium@emvo.pl

Sprawozdanie z pomiarow pol elektromagnetycznych - srodowisko ogolne
nr 22/08/OS/2021- P4

Nr i nazwa stacji
Ad res
Opracowanie
Autoryzacja

PIS0601
Turowo, dz. nr 12, pow. piski, woj. warminsko-mazurskie
Martyna Karczmarczyk
Specjalista ds. pomiarow
Andrzej Urbariski
Kierownik Laboratorium
Si^nalurc Mol Vcnlied

Podpis

Data

Dokumcnt pixipbuny pr/e/ Andr/cj/ rhanski
Djla: 2021 .OS.24 U?'41 M Cl S K
Pmvod: /anviord/am dolaimcnl —>

2021-08-23

.,Boz pisemnej zgody Laborarorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, )ak tylko w calosci. Ponadlo wyniki dolyczq
tylko badanych obiektow przywolanych w niniejszym sprawozdamu z badari"
22/08/OS/2021- P4
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• 1. Informacje ogolne.

P4sp. zo.o.,
ul. Wynalazek 1,

Zleceniodawca

02-677 Warszawa
osoba udzielajqca informacji - Emilia PiQtka

Istotne informacje dostarczone
przez klienta

komplet informacji niezb^dnych do wykonania pomiarow i opracowania

Dane otrzymane od klienta moggce
miec wptyw na waznosc wynikdw

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy

Prowadzqcy instalacji

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

Lokalizacja obiektu

Turowo, dz. nr 12, pow. piski, woj. warmihsko-mazurskie

Miejsce instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urzqdzen

Outdoor

Osoby wykonujgce pomiar

Wojciech Kaczorek, Andrzej Urbariski

Data wykonania pomiaru

23.08.2021

sprawozdania

Temperatura na poczqtku pomiaru
[°C]

instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten_______

18

Temperatura na koniec pomiaru ["CJ

19

Warunki atmosferyczne

Brak opadow

WilgotnoSc na poczqtku pomiaru
[%]
WilgotnoSd na koniec pomiaru [%1

73
70

Inne zrodta pol
elektromagnetyanych oznaczone

Nie wystipujq

na zatqczniku graficznym_________________________
Parametry pracy instalacji

Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.
2.1 Normy i rozporzqdzenia:
*
■

Rozporzidzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku {Dz.U. 2019 poz. 2448)

■

Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarow
Metodologia pomiarowa

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

„Bez pisennej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane Inacze), jak tylko w catoSci. Ponadto wyniki dotyezq
tylko badanych obiektov/ przywoianych w niniejszym sprawozdaniu z badan"
Strona 3 z 10
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Cel badari

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

Opis zestawu pomiarowego

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m 400V/m praojjqca w pasmie 0,1 - 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrodawskiej.
Swiadectwo wazne do 15.07.2023r.
Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracuj^ca w zakresie temperatury -10°C +50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.
NiepewnoSd rozszerzona 37,2% przy poziomie ufnoki 95% z uwzgl^dnieniem
wspolczynnika rozszerzenia k=2.
Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik^, nr identyfikacyjny 700618,
swiadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez
Laboratorium Pomiarowe "MUTECH"
Przymiar wstQgowy STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, Swiadectwo wzorcowania
nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okr^gowego Urz^du
Miar w Gdartsku.
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 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 zalqcznka 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 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
uwzgl^dniaty parametrdw pracy instalacji innych operatorow
wystQpuj^cych na obiekcie b^dz w obszarze pomiarowym.
3. w miejscach dost^pnych dla ludnosci.
4. miejsca niedost^pne podczas wykonywania pomiarow wskazane zostaty
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
pomiarowy wynoszycy 1,7.

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Szczegolne warunki podczas
wykonywanie pomiarow

Pomiary wykonane zostaty podczas obowiqzywania w kraju stanu epidemii,
zgodnie z art. 122a ust. lb Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pozn. zm.9))

Warunki pracy urzydzeh
nadawczych

Podczas pomiarow zostaty uwzglydnione poprawki pomiarowe przekazane przez
zleceniodawcy, umozliwiajyce uwzglydnienie maksymalnych parametrow pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zatycznika do Rozporzydzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow p6l elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

^Bt?r pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie more by£ powielane inaezej, jak tyiko w catoici. Ponadto wyniki dotyezq
tylko badanych obiektow orzywoJanych w niniejszym sprawozdaniu z badah'
22/08/OS/2021-P4
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-4. Zroznicowanie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych.

Zakresy znajduj^ si^ w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione S3 w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.
poz. 2448).
Paramel' tizyczny
Sktadowa olcktryczna E

Sktadowa magnotyczna H

G^slosti mocy S

(V/m)

<A/m)

(W/m2)

Zakres
Czi?stotliwo4ci pola

-

clekiromagnet'/cznego

1,375 * ff-'
61

od 400 MHz do 2000 MH/
od 2 GHz do 300 GHz

f/200

0,0037 x f

10

0,16

5. Charakterystyka zrodet PEM.
Zgodnie z informacja otrzymanq od Klienta pomiary zostaty v/ykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zat^cznika do rozporz;|dzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.
Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta
kicrunVowa

Ch;i!;!»lrr.v.yli iironlli'i’luwania
Rjecivivlsty c?as pracy [t/dobel

itacjoname

Ron’.i) w%'tw.n/.i',ggu pola

iekior i

sektor 2

sektc 1

WyMCttgiilnten'E

Nadainik slacll batowei:
DBS / Huawel

Tyo / Producent
CxestolllwoW Ipasmo) MHz

80C

BCO

1800

000

8CC

KX>

1800

SCO

BCO

800

1800

MakiyTialna moi ruda.vana
na igktoi [dBii'l

49.03

49.03

50,79

47.78

49.03

49.03

50.79

47.78

49.03

49.03

50.79

Typ anlenv

Huawei
A704S16FO

Huawci
670451000

Huawel
'■CU4S18R7

Huawei
A704516R0

Huawei
A7C4510R0

Huavv?'
4151.451887

Huawci
A7C4516R0

Huawel
A7M516R0

Huawei
ADU4518R/

Proliimt anteny

Huawel

Huawei

Huawci

Huawei

Huawel

Huawei

Huav/ei

Huawci

Huawci

Hosr anten

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4/./8

Obc'mic-nic:

80

/uymut
5

Zaltes k^tdw pochyiema
anten |’l

320

2CO

0-12

0 17

2-12

D-12

0-12

0-12

2-32

0-32

0 17

0-12

2-17

0-12

7.0

7.0

7,0

7,0

7,0

7.0

7.0

7.0

/.0

7.0

7.C

7.0

Srednie pochylenie
anten (ustawione do
6

oomiardw PEM) I'l
WysokoiOzalnsl n.p.l.

7

|ml

8

EIRP [Wl

59,50

59.50
3119

8738

3119

.3119

59,5.5
B733

3119

8/38

3119

3119

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
Charakleryntyka prom enluwanJ

kicrarkow.-:

Rieczywkstv c?as pracy |b/doW;l

24

Rodial v^-.-iwananeeP pola

^lacjanarne
Aniena

IlnU rad.cwj
Lo

lyp/produceri

cteslotliwosd aracs1 [GHz]

moc 'VYi<ciaw.i |dBm]

lyp/picduccnl

4reilnlcj anteny [m|

azymut '‘|

wysokoit ^ainMal. lm;

1

OP 1IXII1N/HIUAWLI

18

28.5

VHIP<2 18/Arilre‘w

0.6

271

57.30

2

QpriX RTN/HUQWFI

18

23,5

VHIPX2-1B/Andrew

0.6

334

57.50

„Bez pisemnej zgady Laboratorium nmiejsze sprawozdanie oie mozo bye powielane inaezej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczi)
tylko badanych obiektow przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badart”
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6. Wyniki pomiarow.
Wyniki pomiarow pol elektromagnetycznych dla celow ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.
Nr
PP

Pole-E
[V/m]

Pole-E
•kE,*U
[V/m]

Pole-H
[A/m]

1

<0,7*

<1,63

2

<0,7*

3

Pole-H
•kEHl

Opls pionu

Uwagi

[A/rnl

Wys.
pomiaru
[m]

<0,002

<0,004

0,3-2,0

N:53"31'54.6"
E:21~54'24.6'<

<1,03

<0,002

<0,004

0,3-2,0

1,3

3,03

0.003

0.008

1,1

4

0,8

1,87

0,002

0,005

1,2

5

<0,7*

<1,63

<0,002

<0,004

0,3-2,0

6

<0,7*

<1,63

<0,002

<0,004

0,3-2,0

7

<0,7*

<1,63

<0,002

<0,004

0,3-2.0

8

<0.7*

<1,63

<0,002

<0,004

0.3-2,0

9

<0,7*

<1,63

<0,002

<0,004

0,3-2,0

10

<0.7*

<1,63

<0,002

<0,004

0,3-2,0

otoczenic stac)i bazov/ej - 100m
wzdtuz fit, o^i promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdtuz gl. osi promieniowama - GKP
otoczenie stacji bazowej - 300m
wzdtuz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 40Drn
wzdtuz gt. osi promieniowania- GKP
otoczenie stacji bazowej - 500m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 595m
wzdtuz gt osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdluz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 300m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 500m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP

11

<0.7*

<1,63

<0,002

<0,004

0.3-2,0

12

<0,7*

<1,63

<0,002

<0,004

0,3-2,0

13

<0.7*

<1,63

<0,002

<0,004

0,3-2,0

N:53’31'5S.r
E:21‘54'12.3’1

14

<0,7*

<1,63

<0,002

<0,004

0.3-2.0

N:53*3r58.r
6:21*5418.6-

IS

<0,7*

<1,63

<0,002

<0,004

0,3-2,0

16

<0,7*

<1,63

<0,002

<0,004

0,3-2,0

17

<0.7*

<1.63

<0,002

<0,004

0.3-2,0

18

<0.7*

<1,63

<0,002

<0,004

0.3-2.0

19

<0,7*

<1,63

<0.002

<0,004

0,3-2,0

20

<0,7*

<1,63

<0,002

<0,004

0,3-2,0

21

<0,7*

<1,63

<0,002

<0,004

0.3 2.0

A

<0,7*

<1,63

<0,002

<0,004

0.3-2,0

B

N.syirsA#'
E:21‘54'29.9'‘
N:53'31'55.6“
ErZrSA'SS.S"
N:S3*31’55.9”
E:21“54'40.2"
N:53*31'56.2"
E:21‘54'45.3"
NiSS'Sl’SeS"
E:21*S4'50 4’'
N:53*31'50,8"
E:21*S4'16.2"
E:21'54,13.9M
N:53"3r44 6"
E:21*54'12.1"
E:21-54 08.2"
N:53'3rS7.3"
E:21*54'15.2"
N:53*31'59.3,

wsn'iyr

Nisj'ai’se.sE:21'54'21.4"

ti.srwsi.s''
E:21*54'30.6"
N:S3*3r53.3"
E:21'54'25.9"
NiSS'Sl'Sl.S”
E:21*S4’21.9“
N:S3*3rS0.r
E:21*54,19.8‘l
N:53,31,52.0"
E:21*54,13.0"
NiSS’Bl’Se.S"
£:2VS4'12.7’'
E:21*5411.3“

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdtuz gt. osi promieni owania - GKP

WMe

WMh

<0,042

<0,041

<0,042

<0,041

0,078

0,077

0,048

0,047

<0,042

<0,041

<0.042

<0,041

<0,042

<0,041

<0,042

<0,041

<0,042.

<0,04 1

<0.042

<0,041

<0.042

<0,041

otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdtuz gt. osi promieniowania GKP
otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdtuz gl. osi promieniowania - GKP
otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP

<0,042

<0,041

<0,042

<0,041

<0,042

<0,041

otoczenie stacji bazowej -PKP

<0,042

<0,041

otoczenie stacji bazowej -PKP

<0,042

<0,041

otoczenie stacji bazowej -PKP

<0,042

<0,041

otoczenie stacji bazowej - GKP

<0,042

<0.041

otoczenie stacji bazowej - GKP

<0,042

<0,041

otoczenie stacji bazowej -PKP

<0,042

<0,041

otoczenie stacji bazowej -PKP

<0,042

<0,041

Turowo 8a, pomiar przed bramq DPP

<0.042

<0.041

Brak dost^pu - tereny rolne

wynik pomiaru pole - E |V/m] - maksymalna wartosc chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym
* ponizej czutosd zestawu pomiarowego
GKP - gtowne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP- bodatkowe punkty pomiarowe
PP - pion pomiarowy
U - niepewrosc pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnoki 95%. z uwzgl^dnieniem wspotczynmka rozszerzenia k=2
kE- poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=l,7), poprawka pomiarowa w
przypadku oddziatywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0j
wynik pomiaru pole - E (V/m] - maksymalna wartosc chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym
„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejszc sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catoici. Ponadto wyniki dotyaq
tylko badanych obiektow przywotanych w nimejszym sprawozdaniu z badart“
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VVMr- wartosc wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dost^pnych dla ludnosci dla sktadowcj
cloktryczncj pola
WM-- wartoSc wskaznikowa poziomu emisji pol clcktromagnetycznych dla miejsc dost^pnych dla ludnoSci dla skfadowej
magnetycznej pola
Przyjeto najnizsz^ dopuszczaln^ warto^C skfadowej elektrycznej pola dla obj^tego pomiarami zakresu cz^stotliwosci
min(MEgr)= 38,S V/m oraz skfadowej 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 pol elektromagnetycznych w srodowisku
{Dz.L. 2020 poz. 258) dotyczqcych zrodta wymagah, ktore musz^ bye spefnione {zatqcznik do rozporz^dzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasad^ podejmowania decyzji zgodn^ z pkt 26
za^eznika do rozporz^dzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikow
pomiardw pol elektromagnetycznych wykonanych w dniu 23.08.2021 stwierdzono, iz w miejscach dost^pnych dla
ludnosci, dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w srodowisku, okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, uznaje si$ za
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktorym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku, udokumentowano, ze zadna z wartosci
wskaznikowych nie przekraeza wartosci 1.

8. Oswiadczenie.
Wyniki badania odnoszg si^ wyf^eznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane S3 w formie pisemnej w ci^gu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

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

„Bez pisemnej zgody laboratonum niniejsze sprawozdanie nie moze by<f powielane inaezej, jak tylko w cafosci. Ponadto wyniki dotyezq
tylko badanych obiektow przywolanvch w niniejszym sprawozdaniu z badari"
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu
a
a
a
Cl

•»

\

□
r

♦

•lT.»

a

a

Wspotrzedne geograficzne
dJugo^c:
21’54,18.30"E
szerokosc:
53’31'54.40"N

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byd powielane inaczej, jak lylko w catoki. Ponadto wyntki dotyczq
tylko badanych obiektdw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badah"
22/08/05/2021- PA
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Zaf. 2. Widok pionow pomiarowych

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catoScl. Ponadlo wyniki doiycz^
tylko badanych obiektow przywofanych w nimejszym sprawozdaniu z badah"
22/08/OS/2021— P4
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Zat. 3. Zat^czniki graficzne.

.,Boz oisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawo/dame me moze bye powtelane inaezej, jak lylko w calosci. Ponadto wyn.ki dorycz^
tylko badanych obieklbw przywofanych vz niniejszym sprawozdaniu z badan"
22/08/OS/2021- P4
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