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1. Informacje ogolne.
Zleceniodawca

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
osoba udzielaj^ca informacji - Emilia Piqtka

Istotne informacje dostarczone przez

komplet informacji niezbqdnych do wykonania pomiarow

klienta___________________

i opracowania sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogqce
miec wpfyw na waznoid wynik6w

dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, poprawka pomiarowa

__________________________________

Prowadzgcy instalacji

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

Lokalizacja obiektu

Wierzbiny 13A, dz. nr 45/5, pow. piski, woj. warmirisko-mazurskie

Miejsce instalacji anten

wieza kratowa

Miejsce instalacji urzqdzeri

outdoor

Osoby wykonuj^ce pomiar

Wojciech Kaczorek- pomiarowiec

Data wykonania pomiaru

2021-12-17

Godzina rozpoczicia pomiaru

15.00

Godzina zakoriczenia pomiaru

17.20

Temperatura na poczqtku pomiaru [“C]

2

Temperatura na koniec pomiaru [°C]

2

Warunki atmosferyczne

brak opadow

Wilgotnosc na pocz^tku pomiaru [%]

83

Wilgotnosc na koniec pomiaru [%]

83

Inne zrodfa pol elektromagnetycznych

wyst^puja

Tryb pracy urz^dzert

eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.
2.1 Normy i rozporzgdzenia:
- Rozporzidzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw p6l elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporzidzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku {Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarow
Metodologia pomiarowa

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

PCA

DAB-18

„Program

akredytacji

laboratoriow

badawczych

wykonuj^cych pomiary pola elektromagnetycznego w srodowisku" wyd. 1,
Warszawa, 02.02.2017 r.
Cel badah

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

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m 400V/m pracuj^ca w pasmie 0,1 - 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji,

Teleinformatyki

i

Akustyki

Politechniki

Wroctawskiej.

Swiadectwo wazne do 15.07.2023r.
Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracuj^ca w zakresie temperatury -10°C
- *SQ°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.
Niepewnosc rozszerzona 59,6% przy poziomie ufnosci 95% z uwzgl^dnieniem
wspolczynnika rozszerzenia k=2.
Wyposazenie pomocnicze

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618,
s'wiadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez
Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".
Przymiar wst^gowy 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 Gdarisku.
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedure sprawdzen okresowych
IS/PO16-11/03.

Pomiary zostaty wykonane

1. na gfownych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutow anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych
zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zaigcznika do rozporzgdzenia
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 wystQpowania
pol
elektromagnetycznych
o
poziomach
zblizonych
do
poziomow
dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1
zaf^cznika do rozporz^dzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U.
2020, poz. 258). Wyniki obliczen nie uwzgl^dniafy parametrdw pracy instalacji
innych operatorow wyst^puj^cych na obiekcie b$dz w obszarze pomiarowym.
3. w miejscach dost^pnych dla ludnosci.
4. miejsca niedost^pne podczas wykonywania pomiarow wskazane zostaty w pkt
6 (tabeli wyniki pomiarow)
5. wyniki pomiarow uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawcy oraz przy rzeczywistych warunkach pracy
instalacji innych operatorow (w przypadku wystypowania). W takiej sytuacji
uwzglydniono jednolity poprawky pomiarowy wynoszycy 2.

Szczegdlne warunki podczas
wykonywania pomiarow

Pomiary wykonane zostaty podczas obowiyzywania w kraju stanu epidemii,
zgodnie z art. 122a ust. lb Ustawy z dnia 27 kwietnia 2003 r. - Prawo ochrony
irodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pozn. zm.9))

Warunki pracy urzydzen

Podczas pomiarow zostaty uwzglydnione poprawki pomiarowe przekazane przez

nadawczych

zleceniodawcy, umozliwiajyce uwzglydnienie maksymalnych parametrdw pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zatycznika do Rozporzydzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).
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4. Zroznicowanie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych.
Zakresy znajduj^ si^ w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione s$ w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2448).
Parametr fizyczny

Zakres cz^stotliwosci
pola elektromagnetycznego

Sktadowa elektryczna E

Sktadowa magnetyczna H

G^stosl mocy S

(V/m)

(A/m)

(W/m2)

od 400 MHz do 2000 MHz

1,375 xfc'5

od 2 GHz do 300 GHz

61

0,0037 x f

0.5

f/200

0,16

10

5. Charakterystyka zrodet PEM.
Zgodnie z informacja otrzymanq od klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zai^cznika do rozporz;|dzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.
labels 1. Anteny sektorowe - dane otrzymaneod klienta
Charakterystyka promieniowania

kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dob^]

?4

Rodzaj wytwarzanego pola

stacjonarne

Lp.

Wyszczegolnienie

1

Typ/ Producent

sektor 1

sektor 2

sektor 3

Nadajnik stacji bazowej:

2

3

DBS / Huawei

Cz^stotliwoSd (pasmo)
MHz
Maksymalna moc
nadawana na sektor
[dBm)

2100

1800

900

800

2100

1800

900

800

2100

1800

900

800

50.79

50,79

47,78

49,03

50,79

50.79

47,78

49,03

50,79

50,79

47,78

49,03

Obciqzenie:

II
1

Typ anteny

Huawei AQU4S18R24

Huawei AaU4518R74

Huawei AQU4518R24

2

Producent anteny

Huawei

Huawei

Huawei

3

Ho4d anten

1

1

1

4
5

6

7
8

60

Azymut
Zakres ktfow pochylenia
anten [*)_______
€rednie pochytenle anten
(ustawione do pomiarbw
PEMiH
Wysokoid zainstalowania
n.p.t. [m] (4rodek
etektryczny anteny)

2,008,00

2,008,00

EIRP (W)

180
0,008,00

0,008,00

2,007,00

2,007,00

310
0,007,00

0,007,00

2,008,00

2,008,00

0,008,00

5

4,5

5

46,40

46,40

46,40

17339

17339

17339

0,008,00

labels 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta
Charakterystyka promieniowania

kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobg]

24

Rodzaj wytwarzanego pola

stacjonarne

linla radlowa
Lp.
typ/producent

1

OPTIX RTN/HUAWEI

-

Antena

cz^stotliwoid
pracy [GHz]

moc
wyjsciowa
(dBm)

80

18

typ/producent

irednica
anteny [mj

azymut [°]

wysoko4£
zainstalowania
n.p.t. [m] (srodek
elektryczny anteny)

A8DS06/Huawei

0,0

325

45,00

—
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5. Wyniki pomiarow.
Wyniki pomiarow pol elektromagnetycznych dla celow ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pom iarowe zostaly przedstawione
w zaf. 2.
'
Nr
5P

Pole-E
[V/m]

Pole-E
*kt+U
[V/m]

1

0.7*

2,55

0,002

0,007

0,3 2,0

2

0.8

2,55

0,002

0,007

6

0,8

2,55

0,002

7

0,7*

2,55

8

0.8

2,55

Pole-H

Pole-H
* kt+U
[A/m]

Wysokosc
Wsp6trz$dne PP
pomiaru
[m]

Opis PP

WMe

wmh

53"47‘22.72" NJ
2r58'26.83” E

otoaenio stacji bazowej -100 m v;zdluZ
gt. osi promieniowania - GKP

0,093

0,093

0,3 2,0

53°47'24.33" N
2r‘58,32.56"E

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

0,093

0,093

0,00/

0,3 2,0

S3‘47'17.87" N
21,58,22.1" E

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

0,093

0,093

0,002

0,007

0,3 - 2,0

sr^ru.ey n
21‘58'22.1" E

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

0,093

0,093

0,002

0,007

0,3 - 2,0

S3S47'11.4"N
2r58,22.r E

otoczenie stacji bazowej - 300 m wzdtuz
gt. osi promieniowania - GKP

0,093

0,093

otoczenie stacji bazowej - 400 m wzdtuz
gt. osi promieniowania - GKP

0,093

0,093

[A/ml

-

9

0.8

2,55

0,002

0,007

0,3 - 2,0

53“47'8.16" N
21’58'22.1“ E

10

0,7*

2,55

0,002

0,007

0,3 - 2,0

53“47'6.09” N
21*58'22.1" E

otoczenie stacji bazowej - 464 m wzdtuz
gt. osi promieniowania - GKP

0,093

0,093

11

0,7-

2,55

0,002

0,007

0,3 - 2,0

53"47’23.18"N
2r58,17.92"E

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

0,093

0,093

12

0,8

2,55

0,002

0,007

0,3 - 2,0

53‘■47'25.2S" N
21"58'13.73" E

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

0,093

0,093

13

0,8

2,55

0,002

0,007

0,3 - 2,0

53”47'27.34" N
21°58'9.55" E

otoczenie stacji bazowej - 300 m wzdtuz
gt. osi promieniowania - GKP

0,093

0,093

14

0,8

2.55

0,002

0,007

0,3 - 2,0

53''47'29.42M N
21’58'5.36" E

otoczenie stacji bazowej - 400 m wzdtu2
gt. osi promieniowania - GKP

0,093

0,093

15

0,8

2,55

0,002

0,007

0,3 - 2,0

53"47'30.75" N
21’58'2.68" E

otoczenie stacji bazowej - 464 m wzdtuz
gt. osi promieniowania - GKP

0,093
'

0,093

17

0,8

2,55

0,002

0,007

0,3 - 2,0

53“47,23.9" N
21”58,24.83" E

otoczenie stacji bazowej PKP

0,093

0,093

18

0,8

2.55

0,002

0,007

0,3 - 2,0

otoczenie stacji bazowej • PKP

0,093

0,093

19

0,8

2,55

0,002

0,007

0,3 - 2,0

53*47,19.48" N
21°58'17.37" E

otoczenie stacji bazowej PKP

0,093

0,093

A

0,8

2.55

0,002

0,007

0,3 - 2,0

53”47'25.95" N
21058'36.29" E

Wierzbiny 28, pomiar przy ogrodzeniu DPP

0,093

0,093

B

0,8

2,55

0,002

0,007

0,3 - 2,0

53’47,23.75" N
21°SV18.97" E

budynki gospodareze, pomiar przy
_______
budynku - DPP

0,093

0,093

C

0,7*

2,55

0,002

0,007

0,3 - 2,0

53°47,29.1" N
21°58,08.4" E

Wierzbiny 8/9, pomiar przy ogrodzeniu DPP

0,093

0,093

D

0.7*

2,55

0,002

0,007

0,3 - 2,0

53"47,30.5M N
21°58'04.4" E

Wierzbiny 3a/3b, pomiar przy ogrodzeniu
-DPP

0,093

0,093

21’58,26.28” E

■

Wynik pomiaru pole - E V/mJ - maksymalna wartosc chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (usredniona na podstawie punktu
11 Zal^cznika do Rozporz^dzenia Ministra Zdrowla).
Przyjqto najnizszq dopuszczalnQ wartosc sktadowej elektryezne) pola dla obj^tego pomiarami zakresu czQstotliwosd min{MEgr)= 28 V/m
oraz sktadowej magnelyeznej min(MHgr)= 0,073 A/m.
- wartosd zmierzona ponizej zakresu akredytaeji. Do obliczeri przyjQto wartosc zgodn^ z progiem czutoSd zestawu pomiarowego.
GKP
- gtowne kierunki pomiarov/e
PKP
- pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP
* dodatkowe punkty pomiarowe
PP
- pion pomiarowy
U
- niepewnosc rozszerzona wynosi 59,6% przy poziomie ufnosci 95% z uw/gl^dnieniem wspotezynnika rozszerzenia k=2.
- poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kl=l,7),
kf
poprawka pomiarowa w przypadku oddziatywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (k£=2,0>
WMt
- wartosc wskaznikowa poziomu emisji pal elektromagnetycznych dla miejsc dost^pnych dla ludnosci dla sktadowej elektryeznej
pola
WM„
- wartosc wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dosiQpnych dla ludnoSci dla sktadowej magnetyeznej
pola

„Bez pisemnej zgody Laboratorium mniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catoSci. Ponadto v/yniki dotyezi)
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7. Stwierdzenie zgodnosci
Na podstawie wytycznych podanych w Rozporz^dzeniu 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 Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziombw pol elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczqcych zrodta wymagan, ktbre muszg bye spetnione (zal^cznik do rozporz^dzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. {poz. 258)), w oparciu o zasadQ podejmowania decyzji zgodn^ z pkt 26
zat^eznika do rozporz^dzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikow
pom i arow pol elektromagnetycznych wykonanych w dniu 17.12.2021 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 odnosz^ si§ wyt^eznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane ss w formic pisemnej w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zat^eznikow.
Zat. 1, Lokalizacja obiektu.
Zal. 2. Widok pionow pomiarowych
Zat. 3. Widok staeji bazowej
Koniec sprawozdania
Zat. 1. Lokalizacja obiektu
Cl

a

l:

El

U

1U

HI

Wspdtrzqdne geografiezne
dtugosc:
21,58,22.08"E
szerokosc:

..Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektow przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badan"
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Zal. 2. Widok pionow pomiarowych
\

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej. jak tylko w calosci. Ponadto wyniki dotycz^
tylko badanych obiektow przywofanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zat^czniki graficzne

,,062 pisemn*?j zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaezej, jak tylko w cafosci. Ponadto wyniki dotycz^
lylko badanych obiektow przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badan"
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