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Data : , ~ .\ , ..... ....... -

POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. 

Sp. ZO.O. 

Biuro RegioDalne Poman 
ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznan 

tel. ~:::::::::.. e-mail: 

, ----' 
Pozruui, dnia 22.10.2020r. 

2 7 '10· 2020 

O~C! lIll1 "I. 1r>lII'rn,liC)'Jnn'''M'CtIA,yjn ~J 
o~. ' f l'nl Mle5Hllflc6w 

92·)16 ~/oIJI. Jll. PU~u'H"'lton 100 
I. I . 

PREZYDENT MlASTA LODZI 
Unqd Miasl. L6d. 
Wydzial Oebrooy Srodowiska i Rolnietw. 
AI. Pilsudskiego 100, 92-326 Md. 

Dotvczv: ustawowego obowiazku. wynikaiacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust. 

6. Pkt. Ie USIaYO' Prowo ocbrooy srodowiska z do. 27 kwiemia 2001r. (Dz. U. z 2020. poz. 1219) 

Dzia/ajqe w imieDiu inwestora tj. POLKOMTEL lNFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. z siedzibq w 

Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiqzku z ust. 

6. Pkt. Ie Ustawy Prawo oebrony srodowiska z do. 27 kwiemia 2001r. (Oz. U. z 2020, poz. 1219) 

infomlUje 0 nieistotnei zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaiu emisii dla stacji bazowej BT30979 

LDZ RETKINIA ZACHOD zlokalizowanej w m. L6di, ul. Maratonska 111. 

W stosunku do informaeji zawartej w zgloszeDiu realizowanym dla lej staeji w trybie art. 152 ust. 1,5 i 6 

pkt Ie ustawy z dnia 27 kwiemia 200lr - Prawo oebrony srodowiska (Oz. U. z 2020r, poz. 1219), dane 

ulegajq zmianie w nast~pujqey spos6b: 

4. Ozn8czeoie prowadz'lcego iostalacj~! jego ad res zamieszkania lub siedziby 

Polkomtel Infrastrukrura Sp. z 0 .0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa; 

9. Wielkosc i rodzaj emisji: 

sumaryezna moe EIRP anten sektorowyeh 82635 W 

surnaryczna moe EIRP anten radioliniowych 177,8 W 

Pole elektromagnetyezne. EIRP poszczeg6lnyeh anten zostalo podane w pkt 12, tj . 

AJtIANS Networks Poland Sp. I 0.0. - ul. tupnicu 11. 03-821 Wii!I"$Qwii! 
Tel: +48 22 518 95 00 - Fa.: .48 22 518 9510 
G ....... VlNO Enol ..... . US: OOCIOC1fOIIM, Io4d R.Jo_ dlo m. rt. w."""" Iml Wyd_GO<POd.oq"/ 

NIP; SJJ IC :<4,.1. ~(GON":Clln5"0. lDO: 0000&4160 

WWSOkoU 1(0"1.", Zttlod_o: II Wl soo.oo II; 

a.nt: So><im c.".,...s,6!lo At<"Ifno,,.. )f 1140 0D01 2<1 1' 1+50 08IC 101' 
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aXlans 
12. SzczegOiowe dane, odpowiedoio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreSlooymi w zal~czaiku 
Dr 1 do Rozporqdzenia Ministra Srodowiska z daia 1 lipta 2010 r. W sprawie zglosunia instalacji 
wytwarzajlilcycb pola elektromagnetyczoe (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z zmianll wprowadzoDIl Dz. U. poz. 
2390): 

1 .~GUIGItA7lCZJl! UA.O.D~'IV.C'I' l.W'o'I..wn nDrnt. ,-,.., lllAUEl ""TOw '.I.t.Z'noIUTn 1'OCIM..Elf\A 011 elL ..... .-.ua: 
~~ ~"I-I. 

~'n 

Sle44'13.6O"N 19-22'58.30"£ 2100!900MHz 29,0 9058 .. 0-6/05.7,6 

51-44'13.60"N 19°22'58.30"£ 2100/900MHz 29,0 9058 180 0-6/05·7,6 

51·44'13.6O"N 19°22'58.30"£ 2100/900MHZ 29,0 9058 290 0-5,3/0,5·5,3 

51-44' ll.60"N 19°22'58.30"£ 1800/2600MHz 29,0 18487 .. 2-7,6/2-7,6 

51·44'13.60"N 19°22'58.30"£ 1800!2600MHz 29,0 18487 180 2·7,6/2·7,6 

51·44'13.60"N 19°22'58.30"£ 1800j2600MHz 29,0 18487 300 2-5,3/2-5,3 

Sl·44'13.60"N 19°22'58.30"£ 80GHz 32,0 117,8 79 0 

Informuj~. it dokonane 2ll1iany w :zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji 
nie powoduj~ zmiany instalacji w sposnb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony 
srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219)_ 

lednoczesnie informujcr. it analizowane przedsic;wzic;cie nadal nie kwaliftkuje siC; do 
przedsi~wzi~ mog~cych znacZllco oddzialywac na srodowisko bior~c pod uwag~, iz W osi gl6wnych 
wiljZek protnieniowania anten sektorowych w odleglosciach podanych w Rozp0fZ'!dzeniu Rady 
Ministr6w z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsi~wzi~c mog~cych znacZllco oddzialywac DR 

srodowisko (Dz-U.2019 poz. 1839) nie znajduj~ si~ miejsca dost~pne dla ludno!ci. 

W zal'lczeniu przesylam: 
1. Peblomocnictwo. 
2. Potwierdzenia wniesienia opiaty skarbowej. 
3. Sprawozdanie z wynikami pomiar6w. 

Otnymujll: 
I . ala 

2. awat 

AXIANS Nttworb Poland Sp.l 0.0. -ul. 2:~pnla:i 11,03-821 War51awi 
Ttl: +48 22 S18 9S OO-fu: +48 22 S189S 10 
Gn400 YIMO E/letl1o .. ll$oorc:mnu, s.<I ~41t .... 01. w ......... XIII wyd .... Goopodltay 

NII'; W 1D ~ OMl, I!£GON:OlllJ5t4O, 100: OCII)O'.n5ol 

w,.okoU ~11"'~O: II su soo.aa II: 

Z powaZaniem 

AXIANS No\WOfIcI Poland Sp .• 0.0. 
In. Pozna" 

• ul. Hiliera 6-8 
R ~ 11225940 



AB 1571 

SOIDI 
SOLOl s.c. Robert Ktosek. Leszek Duda 

uL Bieianowska 22 
30-812 Krak6w 

SprawQzdanie nr 252/202010S/02 
Sprawozdanie z badania nat~i:en i a p61 elektromagnetycznych 

wykonanych w srodowisku 

Miejsce wykonania badania: 
(dane uzyskane od zleceniodawcy) 

Data wykonania badania: 

Data wykonania sprawozdania: 

Inwestor: 

BT30979_l00Z_RETKINIA_ZACHOO 
94-052 l6di:, ul .Maratoriska 111 
gm. l6di:, pow.16dzki, woj. 16dzkie 

01 .10.2020 r. 

19.10.2020 r. 

Polkomtellnfrastruktura Sp. z 0.0 . 

ul. Konstruktorska 4 
02-673 Warszawa 

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze bye pawielane inaczej, jak tylko w calosci. 

F02/KJ-7.B wydanie 3 z 22.04.2020 f . Slrona 1 18 



:;prawozdanle nr 252/2020/0S/02 

1. Podstawa prawna 

Badania wykonano zgodnie z obeenie wyst~pujqeymi aktami prawnymi: 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. 

(Tekstjednolity: Oz, U, 2020 paz, 1219 z zm,), 
o Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszezalnyeh 

poziomow pol elektromagnetyeznyeh w srodowisku, 
(Oz, U, 2019 paz, 2448) 

• Rozporzqdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposob6w 
sprawdzania dotrzymania dopuszezalnyeh poziomow pol elektromagnetyeznyeh 
w srodowisku, (Oz, U, 2020 paz, 258) 

2. Aparatura pomiarowa 

Podezas badari ui:yto nast~pujqeej aparatury pomiarowej: 

Miernik Sondy 
Zakres Zakres 

Swiadectwo wzorcowania Waine do cZQstotliwosciowy pomiarowy 

Narda EF0392 LWiMP1W/027/19: 
NBM · 520 nr E-0004 1,0 - 3 OOOMHz 1,0-772 VIm 

data wydania: 08.02.2019 
08.02.2021 r. 

NrD-1583 

Narda 
NBM·520 EF6091 

80 - 90 OOOMHz 1,0·248 Vim 
LWiMP1W/027/1 9: 

08.02.2021 r. 
Nr D·1583 nr011 64 data wydan ia: 08.02.2019 

Aparatur~ pomiarowq eharakteryzujq nast~pujqee wartosei niepewnosei pomiaru obliezone 
i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowiq 
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspo/czynnika rozszerzenia k=2 

Niepewnosc pomiarowa wyznaezona dla zainstalowanyeh i skonfigurowanyeh obiektow - 'rodel 
pol , jak w dniu pomiaru wynosi 32%, 

Oodatkowa aparatura pomiarowa: 

o Kompas (busola) 
o Cyirowy miernik wilgotnosei wzgl~dnej i temperatury powietrza AZ8703 

nr SIN :9614083 
(Swiadeetwo Wzoreowania: 1388/AH/15; data wydania: 14,08,2015) 

• Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m 
(Swiadeetwo Wzoreowania: 1429,01·M11·4180·515/15; data wydania: 27,04,2015) 

o Odbiornik GPS HUAWEI P20, 

FQ2IKJ-7.B wydanie 3 z 22.04.2020 r. Strona 2/ 8 



Sprawozdanie nr 25212020/0S/02 

3. Wspolpraca z klientem 

Ozialanie Laboratorium sluzy zawsze rozwiqzywaniu problem ow i spelnianiu wymagari 
klienta. 

Laboratorium zobowiqzuje si~ do przestrzegania warunkow okreslonyeh przez klienta, 
dotyezqeyeh bezstronnosei i poulnosei badari a takZe oehrony jego praw, jezeli nie jest to 
sprzeezne z obowiqzujqcym prawem. 

Klient ma mozliwosc zlozenia skargi w terminie 14 dni, liezqe od daty przyj~eia 

sprawozdan;a. 

4. Opis pomiarow: 

Badanie przeprowadzilo Laboratorium Badaweze Soldi na podstawie zleeenia lirmy 
AXIANS Networks Poland Sp. z o. 0. , ul. Zupnieza 17, 03·821 Warszawa. 

Badanie wykonano zgodnie z: 

Zal'leznik do Rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie 
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnyeh poziomow pol 
elektromagnetyeznyeh w srodowisku. (Oz. U. 2020 poz. 258) 

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktorego irodlem S'l urzqdzenia 
wyszczegolnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionaeh pomiarowyeh w szezegolnosei 
w· tych miejseaeh, w ktoryeh na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliezeri, 
stwierdzono wyst~powanie w danych zakresach cz~stotliwosei pol elektromagnetycznyeh 
o najwyzszych spodziewanych poziomaeh. Badania pol elektromagnetyeznych 
przeprowadzono w pionach pomiarowyeh wzdluz glownyeh kierunkow pomiarowyeh oraz 
dodatkowych pionach pomiarowych na terenach przeznaczonych pod zabudow~ 

mieszkaniowq oraz w miejscach dost~pnych dla ludnosei w otoezeniu instalaeji . 

Za wynik badania wpisany w T abeli nr 2 kolumnie 4 niniejszego sprawozdania, uznaje 
si~ wartosc wyznaczon'l jako iloczyn maksymalnego ehwilowego wynlku pomiaru 
i poprawki pomiarowej, powi~kszonq 0 rozszerzonq niepewnosc pomiaru U dla 
wsp6fczynnika rozszerzenia k=2 . 

F02IKJ-7.8 wydanie 3 z 22.04.2020 r. Strona 3/8 



:Sprawozdanle nr 2521202010S/02 

5. Informacj~ przekazane przez zleceniodawc~ 

Tabela Nr 1 - Szczeg610we dane zr6dla p61 dla anten mikrofalowych 

Tabela Nr 1 a - Szczegolowe dane zrodla pol dla anten sektorowych 

Charakte s k. romieniowania Kierunkowa 
Rzecz is czas ,"e h/do 24 
Warunki pracy Peine abci zenie 
Radza" arzane a 01. Stac'cname 

Unia radiowa Antena 

Typ/ CZlllstotliWQSC Moe Srednica Azymut Wysokosc 
prafil wyjsciowa Typ zainstalowania 

AL Producen! iGHz EIAP IWl 1m] I"l n.o.tlm] 

1 Radiolinia 80 177,8 VlPl-80 0,3 79 32,0 

Charakterystyka promieniowania kierunkowa 

Rzeczywisty czas pracy [hldobaj 24 
Warunki pracy znamionowe 
Radza arzane 0 01. slae·cnarne 

Maksymalna O«lt Wysokosc srodka 

Lp. Cz~stotliwosc moe Typ anteny Uczba Azymut 
nachylenia 

elektrycznego 
[MHz] nadawania anten I' anteny 

EIRP !WI I' 1m n.p.i.] 

1. 21001900 9058 742265V02 1 60 0-6/ 
29,0 

05-76 

2. 2100/900 9058 742265V02 1 180 
0-6/ 

29,0 0,5-7,6 

3. 21001900 9085 742265V02 1 290 0-5,3/ 
29,0 05-53 

4. 180012600 18487 120155 1 60 
2-7,6/ 

29,0 2-76 

5. 180012600 18487 120155 1 180 2-7,6/ 
29,0 

2-76 

6. 180012600 18487 120155 1 300 
2-5,3/ 

29,0 
2-5,3 

Tabela Nr 1 

Wsp6lrz~dne 

geograficzne 

51°44'13.6"N 
19"22'S8.3"E 

Tabela Nr 1a 

Wsp6lrz~ne 
geograficzne 

51°44'13.6"N 
19~2'58.3ftE 

51°44'13.6"N 
1 9~2'58.3"E 

51 c44'13.6"N 
19~2'58.3"E 

51°44'13.6"N 
19~2'58.3"E 

51°44'13.6"N 
19 ~2'58.3"E 
51°44'13.6"N 
19~2'58.3"E 

W zal'lCZonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez 
prOwadz'lCego instalacj~ . 

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziom6w pol elektromagnelycznych 
w srodowisku uwzgl~dnia si~ poprawk~ pomiarow'l 0 wartosci 1,4 umozliwiaj'lcq uwzgl~dnienie 

maksymalnych parametr6w pracy instalacji oraz jako dopuszczalne poziomy g~slosci pola 
elektromagnetycznego przyjmuje si~ wartosc 2W/m', co odpowiada nat'lzeniu skladowej 
elektrycznej pol a elektromagnetycznego 0 wartosci 28 Vi m - tj. minimalnej warto,;ci 
dopuszczalnej dla zakresu cZ'lstotliwosci od 10 MHz do 300 GHz. 

F02lKJ-7.8 wydanie 3 z 22.04.2020 r. Strona 4 / 8 



5prawozdanie nr 25212020105/02 

6, Wyniki badari i szkic sytuacyjny 

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiar6w: 
Temperatura powietrza .... : 13+15'(; 
Wilgotnosc wzgl~dna .. .. .. : 50+52% 
Opady atmosferyczne .... . : brak 

Temperatura i wilgotnoS6 wzgl~dna nie wyzsza nii. dopuszczalna specyfikacja miernika. 

Nr 
Lokalizacja pia nut Wsp6frzfi!:dne pianul 

punktu pomlarowego geograficzne punktu 

1 (;K".' , J wokOf 5' · , 
l O"E ~ ' . Jwok61 

· 
2 51_ I"' .s~ 

~pO'jom,.,enu wok61 
i.S'E 

3 5' • '"N 
i.S'E 

I~~~':: 
J wok61 

5,'g. · ;~ • 
IGKP,! , ' .<C""" wok61 

5 

~" '60' 
51 °44·18.0~N 

n. , 9"23'11 .S"E 

6 ~1. ., . ;"09A -

1 SI.e;i I ; 'Ierenu wok61 5' 
, 

7 · ;~". 
8 I ~~~i, 

, 'Ierenu wok61 
5,'g "2;',.5'E 

g ~ , 'Ierenu wok61 5,',. . 

'0 
. " lerenu wok61 5'."","-'; ~-;' 

11 ~erenu WOkOl J~"23:'?~:~ 
, ,v.i.tlo witryn, 

'2 salonu .. 

~::nU;:k61 5' · 13 

,. 
~ ''C,',', 

.. 

'5 .. ' terenu wok61 
i~"E , 

'6 
. , tlerenu wok61 51' ,_~~ • 

Za wyn'k . '" ""noSe , 
Objasnienia: 

GKP - GI6wny Kierunek Pomiarowy 
DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy 

, !' 
; 
(I 

[VIm] 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

"g 

< 1,0 

<1,0 

<1,0 

<1 ,0 

<1,0 

'.7 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

;~~iI",," 

<1,0 - ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6091 , EF-Q392 q. 1,0 VIm 

[Aim] 

<0,003 

<0,003 

<0,003 

0,005 

<0,003 

<0,003 

<0,003 

<0,003 

<0,003 

0,005 

<0,003 

<0,003 

<0,003 

<0,003 

<0,003 

<0,003 

f 

F02IKJ-7.8 wydanie 3 z 22.04.2020 r. 

T, I,. 
; 

Wysokosc poziomu poziomu 
emlsji emisj! 

pomiaru 

WM, WMH [m] 
7 8 

<0,1 . <0,1 0,3·2 

<0,1 <0,1 0,3 - 2 

<0,1 cO,l 0,3 - 2 

<0,1 <0,1 2,0 

<0,1 cO,l 0,3 - 2 

<0,1 <0,1 0,3 - 2 

<0,1 cO,l 0,3 - 2 

<0,1 <0,1 0,3 - 2 

cO,l <0,1 0,3 - 2 

<0,1 <0,1 2.0 

<0,1 <0,1 0,3 - 2 

cO,l <0,1 0,3·2 

<0,1 <0,1 0,3·2 

<0,1 <0,1 0,3 ·2 

<0,1 <0,1 0,3·2 

<0,1 <0,1 0,3 - 2 

, wyniku ' , 

Strona 5/8 
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~prawozdanle nr 25212020/0S/02 

Nr 
pionul 
punktu 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

"~m~ 
Lokalizacja pionul Wsp6frz~dne I ~~~tO~b~lic~z~on~a~ poziomu 

punktu pomiarowego geograficzne ~ emisji 
IVIm] IAlm] WM, 

n. 
51 "44'4.0"N 
19 "22'5SSE 

~30"N 

I ~~iPOz/om ~~1~~::~ 
1;.~JPo~ ~~;~:~ 

4 5 6 

<1,0 <0,003 <0,1 

<1,0 <0,003 <0,1 

<1,0 <0,003 <0,1 

<1,0 <0,003 <0,1 

<1 ,0 <0,003 <0,1 

poziomu 

e;~~i 
7 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

nr 2.d. 

Wysokosc 
pomiaru 

[m] 

0,3 - 2 

0,3·2 

0,3·2 

0,3·2 

0,3 - 2 

1~~~~e~~~~,~55;··'&4EN __ <I~,0-+_<_0~.00_3-+ __ <0_.' __ ~<_0_.1-4 __ 0_,3_-2~ 
I ~~lerenuwok61~ 15SN <1,0 <0.003 <0.1 <0.1 0,3 - 2 

22 

23 

I---+~ ; poz/om lerenu wok61 

24 Istacjib' 51 "44'16.0"N 
I -290m i , na 19"22'44.0"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3 - 2 

/ 

f-_25_ +1 G~KP ,'; poz;om lerenu wok61 ~' '~"~ <1 .0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3 - 2 

26 I ~~~; ,paz/om lerenu wok61 ~~";2'55:0:E <1.0 <0,003 <0,1 <0,1 0.3 - 2 

f--27-+~' ,wok61 ~~,)~·~N+--<-I.-O--j-<-0-,0-03-f--<-0-,I-+--<-0-,'-+-0-,3-_2--1 

28 ~~~i; I I J wok6f 51 : ;.~~;; <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3 - 2 

GKP;b / , J wok61 5 '180"N 
stac]1 azoweJ t °44 . 

29 .290m~~~~~~tu, na 19"22'4S.0"E <1,0 
<0,003 <0,1 <0,1 0,3 - 2 

'f wyoik bad,,;. przyjmuj, ,;. ""rto" , oom;~;'~Odl~O"YO " wyniku pomiar6w i 

Objasnienia: 

GKP - GI6wny Kierunek Pamiarowy 
<1,0 - ponizej zakresu pomiarowego sandy EF·6091, EF·0392 Ij. 1,0 VIm 

Wyniki bad ali odnoszq si~ wylqcznie do zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow - zrodel 
pol, jak w dniu pomiaru. 

Z przekazanych przez zlecen iodawc~ informacji wynika, iz podczas pomiarow urzqdzenia 
uzytkownika pracowaly przy aktualnie wyst~pujqcym obciqieniu oraz podczas badania anteny 
uzytkownika 0 sterowanych wiqzkach zostaty ustawione w spa sob umozliwiajqcy spelnienie 
wymagali pkt. 13 ppkt. 2 RMK. 

W zwiqzku z wejsciem w zycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. 0 szczegolnych instrumentach 
wsparcia w zwiqzku z rozprzestrzenianiem si~ wirusa SARS-CoV-2 
(Oz. U, 2020, poz. 695 z pozn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza si~ pomiarow w 
lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium obj~tym 

stan em nadzwyczajnym, stan em zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii . 
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7. Podsumowanie wynik6w pomiar6w 

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetyeznego promieniowania nleJonlZuJ,!eego 
eharakteryzowane przez wartosci graniezne wielkosci fizycznych dla miejse dost~pnych dla 
ludnosei, uwzgl~dniaj,!ee wszystkie zrod!a promieniowania mog,!ee wyst~powa6 
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego. opisanego 
w punkcie 2 niniejszego sprawQzdania, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministfa Zdrowia 
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w p61 elektromagnetycznych w 
srodowisku [Oz. U. 2019, poz. 2448], ktore zostaly przyj~te do obliczen wskaznikow WME i 
WMH wynosz,! odpowiednio: 

Zakres cz~stotliwosci Nat~zenie pola • E Nat~zenie pota • H 

10 MHz - 300 GHz 28 Vim 0,073 Aim 

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnyeh poziomow 
pol elektromagnetyeznyeh w srodowisku, zgodnie z pkt 25 ppkt 1 Rozporzqdzenia Ministra 
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania 
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku [Oz. U. 2020, 
poz. 258], s!wierdza si~, ze w obszarze pomiarowym rozpatrywanej instalacji 
radiokomunikaeyjnej we wszystkieh punktaeh I pionaeh pomiarowyeh zadna z wartosei 
wskaznikowyeh nie przekracza wartosei 1, w zwi,!zku z ezym w punktach tyeh nalezy uznae 
za dotrzymane dopuszezalne poziomy pol elektromagnetyeznych w srodowisku. 
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