


AKTUALlZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ 
I. Wypefnia podmiot prowadz~cy instalacj~ dokonuj~cy jej zgloszenia 
1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wfasciwego do przyjEilcia zgfoszenia 
Urzqd Miasta todzi 
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 
AI. Pilsudskiego 100 
92-236t6dt 
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqcego instalacjEil 
LOD1189 C (zgloszenie nr 4) 
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiat6w i wojew6dztw), na kt6rych terenie znajduje si~ 
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na kt6rych terenie znajduje si~ instalacja. 
woj. tODZKIE 2.1.10 (KTS: 10051000000000), pow. t6dt 4.1.10.16.61 (KTS: 10051011661000), gm. t6dt 
5.1.10.16.61.01.1 (KTS: 10051011661011) 
4. Oznaczenie prowadzqcego instalacj~, jego adres zamieszkania lub siedziby 
P4 Sp. Z.O.O. , ul Tasmowa 7, 02-677 Warszawa 
5. Adres zakfadu, na kt6rego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 
92-439 t6dt, Jagienki 32, gm. t6dt, pow. t6dt 
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zafqcznikiem nr 2 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w 
sprawie zgfoszenia instalacji wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). 
Instalacja radiokomunikacyjna, kt6rej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej nit 15W, emitujqca pola 
elektromagnetyczne 0 Cz€?stotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz. 
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziafalnosci, w tym wielkosc produkcji lub wielkosc swiadczonych usfug. 
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkosc swiadczonych uslug: uslugi telekomunikacyjne 
dla ilosci do 2000 utytkownik6w jednoczesnie. 
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dob€? 
9. Emisja pola elektromagnetycznego 0 r6wnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczeg61nych anten: 
Antena Sektorowa 11_HV: 8078W 
Antena Sektorowa 12_DGLNTU: 6709W 
Antena Sektorowa 21_HV: 8078W 
Antena Sektorowa 22_DGLNTU: 6709W 
Antena Sektorowa 31_HV: 8078W 
Antena Sektorowa 32_DGLNTU: 6709W 
Radiolinia RL 1: 1413W 
Radiolinia RL2: 7079W 
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisj i 
Instalacja ogranicza wielkosc emisji w spos6b automatyczny do wartosci nie wi€?kszych nit niezb€?dne do 
zapewnienia obslugi utytkownik6w sieci. Metoda zgodna z zasadq dzialania systemu te/efonii kom6rkowej 
okres/ona odpowiednimi norma mi. 

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujqcymi przepisami 
Konstrukcja stacji ogranicza wielkosc emisji, tak te obowiqzujqce przepisy i normy dotyczqce p61 
elektromagnetycznych Sq zachowane. 
12. Szczeg6fowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zafqczniku 2 do 
rozporzqdzen ia 

LP 1. Wsp6frz~dne geograficzne anten instalacji: 
Antena Sektorowa 11_HV: (19°34'26.0"E,51 °45'11.2"N) 
Antena Sektorowa 12_DGLNTU: (19°34'26.0"E,51°45'11.2"N) 
Antena Sektorowa 21_HV: (19°34'26.0"E,51°45'11.2"N) 
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Antena Sektorowa 22_DGLNTU: (19°34'26.0"E,51°45'11.2"N) 
Antena Sektorowa 31_HV: (19°34'26.0"E,51°45'11.2"N) 
Antena Sektorowa 32_DGLNTU: (19°34'26.0"E,51°45'11.2"N) 
Radiolinia RL 1: (19°34'26.0"E,51°45'11.2"N) 
Radiolinia RL2: (19°34'26.0"E,51°45'11.2"N) 

LP 2. Cz~stotliwosc pracy instalacji: 
800MHz, 900MHz, 1800MHz,21 OOMHz, 2600MHz, 80GHz 

LP 3. Wysokosc srodk6w elektrycznych anten nad poziomem terenu : 
Antena Sektorowa 11_HV: 23,25m 
Antena Sektorowa 12_DGLNTU: 23,25m 
Antena Sektorowa 21_HV: 23,25m 
Antena Sektorowa 22_DGLNTU: 23,25m 
Antena Sektorowa 31_HV: 23,25m 
Antena Sektorowa 32_DGLNTU: 23,25m 
Radiolinia RL 1: 21,55m 
Radiolinia RL2: 21,55m 

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego 0 r6wnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczeg61nych anten: 
Antena Sektorowa 11_HV: 8078W 
Antena Sektorowa 12_DGLNTU: 6709W 
Antena Sektorowa 21_HV: 8078W 
Antena Sektorowa 22 DGLNTU: 6709W 
Antena Sektorowa 31 HV: 8078W 
Antena Sektorowa 32_DGLNTU: 6709W 
Radiolinia RL 1: 1413W 
Radiolinia RL2: 7079W 

LP 5. Zakresy azymut6w i kat6w pochylenia osi gt6wnych wiqzek promieniowania poszczeg61nych anten 
Instalacji: 
Antena Sektorowa 11_HV: azymut 20° , pochylenie 0-3° (800MHz), pochylenie 0-3° (2600MHz) 
Antena Sektorowa 12_DGLNTU: azymut 20° , pochylenie 0-3° (900MHz), pochylenie 0-3° (1800MHz), 
pochylenie 0-3° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 21_HV: azymut 120° , pochylenie 0-5° (800MHz), pochylenie 0-5° (2600MHz) 
Antena Sektorowa 22_DGLNTU: azymut 120° , pochylenie 0-5° (900MHz), pochylenie 0-5° (1800MHz), 
pochylenie 0-5° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 31_HV: azymut 255° , pochylenie 0-3° (800MHz), pochylenie 0-3° (2600MHz) 
Antena Sektorowa 32_DGLNTU: azymut 255° , pochylenie 0-3° (900MHz), pochylenie 0-3° (1800MHz), 
pochylenie 0-3° (2100MHz) 
Radiolinia RL 1: azymut 36° +/_30°, pochylenie 0° 
Radiolinia RL2: azymut 28r +/-30°, pochylenie 0° 

LP 6. Dla anteny Antena Sektorowa 11_HV miejsca dostf1pne dla ludnosci nie znajdujq sif1 w okreslonej we 
wskazanym ponitej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gl6wnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 12_DGLNTU miejsca dostf1pne dla ludnosci nie znajdujq sif1 w okreslonej 
we wskazanym ponitej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gl6wnej 
wiqzki promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 21_HV miejsca dostf1pne dla ludnosci nie znajdujq sif1 w okreslonej we 
wskazanym ponitej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektrycinego anteny w osi jej gl6wnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 22_DGLNTU miejsca dostf1pne dla ludnosci nie znajdujq sif1 w okreslonej 
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1. Informacje ogolne. 

Zleceniodawca 

Istotne informacje dostarczone 
przez zleceniodawc~ 

Prowadzqcy instalacj~ 

Lokalizacja obiektu 

Miejsce instalacji anten 

Miejsce instalacji urzqdzen 

Osoby wykonujqce pomiar 

Data wykonania pomiaru 

P4 sp. z 0.0., 

ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa 

osoba udzielajqca informacji

Monika Jankowska 

komplet informacji niezb~dnych do wykonania pomiarow i opracowania 
sprawozdania 

P4 sp. z 0.0., ul. Tasmowa 7,02-677 Warszawa 

todz, ul. Jagienki 32, pow. todzki, woj. todzkie 

Dach budynku 

Outdoor 

M ichat Snoch 

04.05.2020 

Temperatura na poczqtku pomiaru 
17,5 [0C] 

Temperatura na koniec pomiaru [0C] 18,0 

Warunki atmosferyczne Brak opadow 

Wilgotnosc na poczqtku pomiaru 
[%] 

66,0 

Wilgotnosc na koniec pomiaru [%] 55,0 

Inne irodfa pol 
elektromagnetycznych 

Parametry pracy instalacji 

2. Podstawa prawna. 

2.1 Normy i rozporzqdzenia: 

Wyst~pujq 

Rzeczywisty 

• 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) 

• Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol 
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) 

• Obwieszczenie Marszatka 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 

eel badan 

Pomiary w oparciu 0 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). 

Okreslenie wartosci nat~ienia pola elektrycznego w miejscach dost~pnych dla 
ludnosci. 

"Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaczej, jak tylko w catoSci. Ponadto wyniki dotycz'l 
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan" 
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Opis zestawu pomiarowego Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091, 0 zakresie pomiarowym 0,8 V/m-
400V/m pracujqca w pasmie 0,1- 90 GHz, swiadectwo wydane przez 
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut 
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrodawskiej. 
SWiadectwo waine do 27.03.2022r. 

Wyposaienie pomocnicze 

Szczegolne warunki podczas 

wykonywanie pomiarow 

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091 pracujqca w zakresie temperatury -lOOC
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%. 

Niepewnosc rozszerzona 59 % przy poziomie ufnosci 95% z uwzgl~dnieniem 
wspotczynnika rozszerzenia k=2. 

Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, 
swiadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium 
Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wst~gowy STABILA, nr identyfikacyjny 
5/WL/2016, swiadectwo wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespot 
Laboratoriow wzorcujqcych Okr~gowego Urz~du Miar w Gdansku. 
Oalmierz laserowy BOSH GLM 40, Swiadectwo wzorcowania L4-
L41.4180.141.2018.3061.1 z dnia 12 wrzesnia 2018 wydane przez Pracownia 
otugosci Samodzielnego Laboratorium Otugosci w Gtownym Urz~dzie Miar. 
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurq sprawdzen okresowych IS/PO-
16-11/03. 
Pomiary wykonane zostaty podczas obowiqzywania w kraju stanu epidemii, 
zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
srodowiska (Oz. U. z 2019 r. pOZ. 1396, z p6in. zm.9}) 

4. Zroinicowanie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych. 

Zakresy znajdujq si~ w Ozienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione Sq w tabeli nr 2 (Oz. U. z 2019r. 

poz.2448). 

~ 
Sktadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H G~stosc mocy 5 

Zakres (V/m) (A/m) (W/m2) 
Cz~stotliwosci pola 
elektromagnetycznego 

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f 0,5 0,0037 x f 0,5 f /200 
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10 

"Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze bye powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycz,! 
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar'1" 
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5. Charakterystyka zrodef PEM. 

Zgodnie z informacja otrzymanq od Zleceniodawcy pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten 
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatqcznika do rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku . 

Tabela 1 Anteny sektorowe 

Charakterystyka promieniowania kierunkowa 

Rzeczywisty czas pracy [h/dob~] 24 

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne 

L 
p Wyszczegolnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3 

I Nadajnik staeji bazowej: 

1 Typ / Producent DBS/ Huawei 

2 Cz~stotliwose (pasmo) MHz 2600 800 2100 1800 900 2600 800 2100 1800 900 2600 800 2100 1800 900 

Maksymalna moe nadawana na 
3 sektor [dBm] 52,04 43,01 47,78 49,03 44,77 52,04 43,01 47,78 49,03 44,77 52,04 43,01 47,78 49,03 44,77 

II Obci'lzenie: 

Huawei Huawei Huawei 

1 Typ anteny ATR4518R6 Huawei ATR4518R6 ATR4518R6 Huawei ATR4518R6 ATR4518R6 Huawei ATR4518R6 

2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei 

3 lIose anten 1 1 1 1 1 1 

4 Azymut 20 120 255 

5 Zakres k'ltow pochylenia anten [0] 0,00-3,00 0,00-5,00 0,00-3,00 

6 Wysokose zainst. n.p.t. [m] 23,25 23,25 23,25 

7 EIRP [W] 8078 6709 8078 6709 8078 6709 

Tabela 2. Anteny radioliniowe 

Charakterystyka promieniowania kierunkowa 

Rzeczywisty czas pracy [h/dob~] 24 

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne 

linia radiowa Antena 

Lp typ/ producent cz-:stotliwose praey [GHz] moe wyjSciowa [dBm] typ/ producent srednica anteny [m] azymut [0] wysokose zainstal. [m] 

1 OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 VHlPl-80/Andrew 0,3 36 21,55 

2 OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 VHlP2-80/Andrew 0,6 287 21,55 

6. Wyniki pomiarow. 

Wyniki pomiar6w p61 elektromagnetycznych dla cel6w ochrony srodowiska przedstawia poniisza tabela . Piony 
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2. 

Nr Pole-E 
Pole-E 

Pole-H 
Pole-H Wys. 

PP [VIm] 
*kE,+U 

[AIm] 
*kE+U pomiar Opis pionu Uwagi WME WMH 

[VIm] [AIm] u [m] 

1 l,B 4,01 0,005 0,011 1,2 
N:5r45'12.7B" otoezenie staeji bazowej - 50m 

0,103 E:19°34'26.B1" wzdlui gl. osi promieniowania - GKP 
0,102 

2 1,4 3,12 0,004 O,OOB 1,1 
N:5r45'14.51" otoezenie staeji bazowej - 100m 

O,OBO 0,079 E:19°34'27.66" wzdlui gt. osi promieniowa nia - GKP 

3 1,6 5,09 0,004 0,013 O,B 
N:51°45'10.39" otoezenie staeji bazowej - 50m 

0,131 E:19°34'2B.3B" wzdlui gl. osi promieniowania - GKP 0,129 

4 1,3 4,13 0,003 0,011 0,9 
N:5r45'09.57" otoezenie staeji bazowej - 100m 

0,106 0,105 E:19°34'30.64" wzdlui gl. osi promieniowania - GKP 

5 1,2 3,B2 0,003 0,010 1,1 
N:51°45'OB.70" otoezenie staeji bazowej - 150m 

O,09B 0,097 
E:19°34'33.19" wzdlui gt. osi promieniowania - GKP 

"Bez pisemnej zgody Laboratoriu m niniejsze sprawozdanie nie moi e bye powielane inaezej, jak tylko w ealoiici. Ponadto wyniki dotyez,! 
tylko badanyeh obiekt6w przywolanyeh w niniejszym sprawozdaniu z badan" 
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6 0,9 2,00 0,002 0,005 

7 1,1 2,45 0,003 0,006 

8 <0,8* - <0,002 -

9 0,8 2,54 0,002 0,007 

10 <0,8* - <0,002 -

11 1,0 3,18 0,003 0,008 

12 1,3 4,13 0,003 0,011 

13 1,4 4,45 0,004 0,012 

14 <0,8* - <0,002 -

15 1,0 3,18 0,003 0,008 

16 1,4 4,45 0,004 0,012 

17 1,5 4,77 0,004 0,013 

18 1,4 4,45 0,004 0,012 

19 1,2 2,67 0,003 0,007 

20 1,0 2,23 0,003 0,006 

A <0,8* - <0,002 -

B 1,2 3,82 0,003 0,010 

C <0,8* - <0,002 -

D <0,8* - <0,002 -

E 0,8 2,54 0,002 0,007 

F 1,6 5,09 0,004 0,013 

G <0,8* - <0,002 -

H <0,8* - <0,002 -
.. . .. 

* ponlzeJ czulosci zestawu pomlarowego 
GKP - glowne kierunki pomiarowe 
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe 

DPP- dodatkowe punkty pomiarowe 
PP - pion pomiarowy 

1,0 
N:5r45'08.15" otoczenie stacji bazowej - 200m 
E:19°34'35.26" wzdfui gf. osi promieniowania - GKP 

0,052 

1,0 
N:51°45'.07"69 otoczenie stacji bazowej - 230m 
E:19°34'36.66" wzdfui gf. osi promieniowania - GKP 

0,063 

0,3-2,0 
N:51°45'10.48" otoczenie stacji bazowej - 100m 
E:19°34'20.35" wzdfui gf. osi promieniowania - GKP 

-

0,9 
N:51°45'09.35" otoczenie stacji bazowej - 200m 
E:19°34'15.82" wzdfui gf. osi promieniowania - GKP 

0,065 

0,3-2,0 
N:51°45'09.62" otoczenie stacji bazowej - 230m 
E:19°34'14.30" wzdfui gl. osi promieniowania - GKP 

-

1,4 
N:51°45'11.74" 

otoczenie stacji bazowej - GKP 
E:19°34'28.26" 

0,082 

1,3 
N:51°45'11.56" 

otoczenie stacji bazowej -PKP 
E:19°34'28.01" 

0,106 

1,1 
N:5r45'10.83" 

otoczenie stacji bazowej -PKP 
E:19°34'29.66" 

0,114 

0,3-2,0 
N:5r45'09.86" 

otoczenie stacji bazowej -PKP -
E:19°34'27.27" 

1,1 
N:5r45'10.49" 

otoczenie stacji bazowej - GKP 0,082 
E:19°34'25.90" 

0,8 
N:5r45'10.36" 

otoczenie stacji bazowej - GKP 
E:19°34'23.70" 

0,114 

0,9 
N:51°45'11.50" 

otoczenie stacji bazowej - GKP 0,123 
E:19°34'22.96" 

0,9 
N:5r45'11.78" otoczenie stacji bazowej - 78m 

0,114 
E:19°34'23.57" wzdlui gl. osi promieniowania - GKP 

1,0 
N:5r45'13.15" otoczenie stacji bazowej - 50m 

0,069 
E:19°34'28.01" wzdlui gl. osi promieniowania - GKP 

0,8 
N:51°45'13.64" 

otoczenie stacji bazowej -PKP 0,057 
E:19°34'25.38" 

0,3-2,0 Jagienki 32, pie:tro 1, okno, klatka -DPP -

1,4 
Rokicinska 168, teren zakladu, pomiar przed bramq -

0,098 
DPP 

0,3-2,0 Billewiczowny 22, pie:tro 3, okno, klatka -DPP -

0,3-2,0 Jagienki 34, pomiar przed budynkiem -DPP -

1,7 Jagienki 31, pie:tro 3, okno, klatka -DPP 0,065 

1,5 Jagienki 30, teren zakladu, pomiar przed bramq -DPP 0,131 

0,3-2,0 Jagienki 29, pie:tro 3, okno, klatka -DPP -

0,3-2,0 Billewiczowny 20, pie:tro 3, okno, klatka -DPP -

U - niepewnosc pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzgle;dnieniem wspolczynnika rozszerzenia k=2 

kE- poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=l,4), poprawka pomiarowa w 

przypadku oddzialywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0) 

WME- wartosc wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc doste;pnych dla ludnosci dla skladowej 

elektrycznej pola 

WM H - wartosc wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc doste;pnych dla ludnosci dla skladowej 

magnetycznej pola 

Przyje;to najnizszq dopuszczalnq wartosc skladowej elektrycznej pola dla obje;tego pomiarami zakresu cze;stotliwosci 

min(MEgrl= 38,89 VIm oraz skladowej magnetycznej min(MHgrl= 0,105 A/m. 

7. Stwierdzenie zgodnosci 

0,051 

0,062 

-

0,064 

-

0,081 

0,105 

0,113 

-

0,081 

0,113 

0,121 

0,113 

0,068 

0,056 

-

0,097 

-

-

0,064 

0,129 

-
-

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 

"Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie bye powielane inaczej, jak tylko w calosci. Ponadto wyniki dotyczq 

tylko badanych obiektow przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badan" 
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sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z 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) dotYCZClcych zrodta wymagan, ktore muszCl bye spetnione (zatClcznik do rozporzCldzenia 
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu 0 zasad~ podejmowania decyzji zgodnCl z pkt 26 
zatClcznika do rozporzCldzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikow 
pomiarow pol elektromagnetycznych wykonanych w dniu 04.05.2020 stwierdzono, ii 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, ie iadna z wartosci 
wskaznikowych nie przekracza wartosci 1. 

8. Oswiadczenie. 

Wyniki badania odnoszCl si~ wytClcznie do badanego obiektu. 
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moie bye powielane inaczej, jak tylko w catosci. 
Uwagi i zastrzeienia przyjmowane sCl w formie pisemnej w ciClgu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania. 

9. Spis zatClcznikow. 

Zat. 1. lokalizacja obiektu. 
Zat. 2. Widok pionow pomiarowych 
Zat. 3. ZatClczniki graficzne 
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Zat. 2. Widok pion6w pomiarowych 
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Zat. 3. Zatqczniki graficzne. 
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