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8ydgoszcz dnia 5.10.2020 r. 

Urzqd Miasta w lodzi 
Wydziat Ochrony Srodowiska 
Piotrkowska 104 90-926 t6dz 

ZGLOSZENIE 0 NIElSTOTNEJ ZMIANIE INSTALACJI WYTWARZAJ.\CEJ POLA 
ELEKTROMAGNETYCZNE 

dla instalacji istniej'lcej stacji bazowej telefonii komorkowej: 

8T31153 LDZ SZPITAL2 

zlokal izowanej: 

93-338 t6dz; ul. Rzgowska 278 

- kt6ra zostata wymieniona w rozporzC\dzeniu Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. W 
sprawie rodzaj6w instalacji, kt6rych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Oz. U. z 2010 r. Nr 130, 
poz. 880, z poin. zm.) jako instalacja, z ktorej emisja nie wymaga pozwolenia, a kt6rej 
eksploatacja wymaga zgfoszenia organowi ochrony srodowiska. 

Informacja 0 zmianie danych w formularzu zgloszeniowym zgodnie z obowi<l,zkiem wynikaj<l,cynl z art 152 us!.1 I us!.7 w zwi<l,zku z 
ust.6 pkl.1 lit.C ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska ( Oz. U. 2029.1396 ~ . z dnia 2019.07.29 z p6tn. zm. z 
27.04.2020 zm.9) 

• 
7..-I.rr.nilc.i (:ulUlaczyllt, kl6rt ZOllaly dolllCZOnt do wniosku): 

1. formularz 2 parametrami instalacji wytwarzaj<\cych pola elektromagnetyczne, 
2. wyniki pomiar6w 
3. kopia pefnomocnictwa 
4. potwierdzenie optaty skarbowej 



FORMULARZ ZGtOSZENIA NIEISTOTNEJ ZMIANY INSTALACJI 
WYTWARZAJ.l\CYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

- STAN PO ZMIANACH 
I. Wypelnia podmiot prowadz'lCV instalacjo: dokonuj'lCV jej zgtoszenia 

1. NOlWQ i adres organu ochrony srodowiska wlasciwego do przYit:cia zgfoszenio: 

Urz<td Miasta w t..odzi 
Wydzial Ochrony Srodowiska 
adres Piotrkowska 104 9(}"926 t.6dz 

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqcego insto/acje: 

Stacja bazowa - BT31153 LDZ_ SZPITA L2 

2. Okreflenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojew6dztw), no 1ct6rych feren;e znajduje sie 

insta/acja, wraz z podaniem symboli KTSl
} jednostek terytorialnych, no kt6rych teren;e znajduje sie instalacja: 

KTS1 10050000000000 
CENTRALNY makroregion 

KTS2 10051000000000 
t6dzkie wojew6dztwo 

KTS3 10051010000000 
l6dzkie region 

KTS4 10051011600000 
M. t Odz podregion 

KTS5 10051011661000 
tOdt miasto na prawach powiatu 

KTS6 10051011661039 
t6dz-G6ma de[egatura 

4. Oznaczenie prowadzqcego instalacj~ jego odres zomieszkonio lub siedziby: 

Polkomtel Infrastruktura Sp.z 0.0. 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4 

5. Adres zokfodu, no ktorego terenie prowodzono j est eksplootacJa instalocji: 

93-338 t 6d,,; u l. Rzgowska 278 

6. Rodzoj ;nstolocji, zgodnie z zafqcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 /ipca 2010 r. w 

spraw;e zgloszenia instalacji wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879): 

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, ktorych rownowai:na mac promieniowania 

izotropowo wynosi nie mniej nii: 15 W, emitujilce pola elektromagnetyczne 0 czt;:stotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz. 

7. Rodzaj; zakres prowodzonej dzialolnosci, w tym w;elkosc produkcji lub w;elkosc sw;adaonych uslug: 

Usfugi te lekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa te lefonii komo rkowej przeznaczona do 5wiadczenia uslug 

te lekomunikacyjnych dla ok. 4000 uiytkownikow na obszarze a prom ieniu ok. SOOOm od stacji. 

8. Czos junkcjonowania instalacji (dni tygodnia i gadziny): 

7 dni w tygodniu, 24 h na dobt;: . 
9. Wielkosc; rodzaj emisj r

'
: 

Patrz tabela nr 1 

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji: 

Zastosowano wszelkie rozwiqzania techniczne i technologiczne aby wartosci normatywne promieniowania 
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elektromagnetycznego w miejscach dostt:pnych dla Iud no sci byiy dotrzymane: 

m.in. 

- wybor lokalizacji i azymutow anten w spos6b zapewniajqCY, i.e insta lacja nie naleiy do grupy mogqcych znaczqco 
oddziatywac na srodowisko; 

- automan.czne opraniczanie morv wvikiowei - nadain ik pracu 'e z na·nii.sza moiliwa moca niezb dn~ do realizacii 
potqczenia; . 
11. Informaeja, ezy stopien ograniczonio wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujqcymi przepisami: 

TAK 

12. Szczeg610we dane, odpowiednio do rodzaju instalaeji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zalqczniku nr 2 do 
Rozporzqdzenia: 

1) Potrz tabela nr 1 

2) Patrz tabelo nr 1 

3) Patrz tabelo nr 1 

4) Patrz tobelo nr 1 

5) Patrz tabela nr 1 

6) w od legtosciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 

wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiE:wziE:c mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.poz. 1839), w 

osi gtOwnych wiqzek promieniowania tych anten, nie wyst~puj<l miejsca dostE:pne dla ludnoki. Stacja bazowa 

uwzglE:dniaj<lc docelowq konfiguracjE: pracy anten sektorowych, nie za licza sit: do przedsi~wzi~c mog<lcych zawsze 

znaczqco oddziatywac na srodowisko i nie zalicza sir: do przedsir:wzir:i mogqcych potencjalnie znaczqco oddziolywoc no 

srodowisko 

7) W zolqczeniu 
Tobelo nr 1 

WyookoU R6wnowliN Zakruy azymllt6w I qt6w 
Antena 

Wsp!Sfru:dne 
Zakres pratY instala,)1 ~rodk6wel. po, hylenla osl gi6wnych will[ze k m~ 

leolrafkzne anten 
anten promlenlowanla promieniowania 

Itotra w. 
Lp (WGS84) (MHz) [m n.p.t) [wI '''''''''' 

Tilt zakres 

reluLilc)1 

1. 51-42-12 N 18001900 37,5 4106/4791 60 0-6/0,5-9,5 
19-29-02 E 

2. 51-42-12 N 2600 37,5 14927 60 1-6 
19-29-02 E 

3, 51-42-1 2 N 18001900 37,5 41 06/4791 190 0-6JO.5-9,5 
19-29-02 E 

4. 51-42-12 N 2600 37,5 14927 190 1·6 
19-29-02 E 

5. 51-42-12 N 18001900 37,5 410614791 300 0-610,5-9,5 
19-29-02 E 

6. 51-42-12 N 2600 37,5 14927 300 1·6 
19-29-02 E 

7. 51-42-12 N 80 46,5 1905,5 36 . 
19-29-02 E 

8. 51-42-12 N 38 40,5 64,6 296 . 
19-29-02 E 

2/3 



13. Miejscowosc, data (rak miesiqc - dzieti): 

BydgoSlCZ ,5-10-2020 r. 

Imi~ i nazwisko osoby reprezentujqcej prowadzqcego instalacj~: 

Podpis .................................................................... 

II . Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmuj'lcy zgloszenie 

Data zarejestrowania zgloszenia: Numer zgloszenia: 

0Q- . 
, -/to . 9-0~O l""-l , l) E \,l-CS\'2 ' \ G/12...2 

-
ObJa~nlenla. 

1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzetdzeniem 

wewn~trznym nr 22 Prezesa GI6wnego Urz~du Statystyanego z dnia 24 sierpnla 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytoria tnych i Statystycznych 

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych l inii elektroenergetycznych. napill:cie 
znamionowe, a w przypadku pozortatych instalacji· rOwnowazne moce promienlowane tzotropowe (EIRP) 
poszczeg61nych anten. 

• 

I( G l, 2020 
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STREFA MICHAL GRI\CKI 

PC.c. 
..... ,,' C.N TlUU 
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AS 1709 

Sprawozdanie nr 10130 IOSI2020 

STREFA MICHAt GRJJ,CKI 
85-822 Bydgoszcz ul.Baczynskiego 12117 

tel.+48 536 981 387 

biuro@laboratoriumstrefa .pl 

Miejsce i data wydania sprawozdania: Bydgoszcz, 3.10.2020 r. 

SPRAWOZDANIE Z BADAN 
Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 

DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA 

RODZAJ INSTALACJI 

KOD OBIEKTU 

MIEJSCE INSTALACJI 

DATA WYKONANIA 
POMIAROW 

PROWADZJ\CY 

INSTALACJE; 

ADRES 

GMINA 
POWIAT 

WOJEWODZTWO 

PO-Qfi!F02S wycIanie 11 z 26.OP.2020 rokll 

NR 101301 OSI2020 

Instalacja radiokomunikacyjna 
BT31153 LDZ_SZPITAL2 

Anteny _ . na wiezy antenowej 
Urz'ldzenia - w kontenerze technicznym 

30.09.2020 r. 

Polkomtel Infrastruktura Sp.z 0 .0 . 

02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4 

93-338 t6dz; ul. Rzgowska 278 
m.t6dz 

m.t6dz 

I6dzkie 

OSOBAAUTORYZUJACA WYNIKI BADAN 

• 

STREFA MICHAL GR~CKI 
ul. 8aczy1\sIiego 11/17, 85-m 8'td9= 
NIP 9532396865· REGON 3W~1 

• 

Strona I5tron: 1/10 



STREFA MICHAt GRI\CKI Sprawozdanie nr 10/30 IOS/2020 

I. INFORMACJE OGOLNE 
1. Instytucja wykonuj'lca pomiary: 

STREFA M[CHAl GRP,CK[ , 85-822 Bydgoszcz ul.Baczyriskiego 12/17 
Osoby wykonuj'lce pomiary: 

2. Zleceniodawca -
nazwa : DIGICOS SA Poznan 
adres: ul. Kamiennog6rska 22, 60-179 Poznan 

3. Inwestor: 
nazwa:Polkomtel Infrastruktura Sp .z 0.0. 

adres: 02-673 Warszawa ul.Konslruklorska 4 
4. Melodyka pomiar6w: 

a) Rozporz'ldzenie Minislra K[imatu z dnia 17 [ulego 2020 r w sprawie sposob6w 
sprawdzania dotrzymania zroznicowanych dopuszczalnych poziom6w pol 
e[eklromagnelycznych w srodowisku (Dz.U . z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) 

5. Odst~pstwal ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej : 
- na podslawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwielnia 2020 L 0 szczeg6[nych 
instrumentach wsparcia w zwiqzku z rozprzestrzenianiem si~ wirusa SARS-CoV-21) ( Oz.U. 
z 2020 poz.695 z 17.04.2020 L) 1 wyniki pomiar6w zawarte w niniejszym sprawozdaniu 
dolycz'l wszystkich insla[acji le[efonii komorkowych znajduj'lcych si" w oloczeniu 
obieklu 

Pomiary wykonane zoslaiy podczas obowi'lzywania w kraju stanu epidemii, 
zgodnie z art. 122a usl. 1b Ustawy z dnia 27 kwielnia 2001 L - Prawo ochrony 
srodowiska (Oz. U. z 2019 L poz. 1396 z 27.04.2020, z p6tn. zm.9) 

6. Podstawa prawna wykonania pomiar6w: 
a) Rozporzqdzenie Ministra Klimatu z dnla 17 lutego 2020 r w sprawie sposob6w sprawdzania 

dotrzymania zr6znicowanych dopuszczalnych poziom6w p61 elektromagnetycznych w 
srodowisku (Oz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) 

b) Rozporz'ldzenie Ministra ldrowia z dnia 17 grudnia 2019 L W sprawie dopuszczalnych 
poziom6w p6[ e[eklromagnelycznych w srodowisku (Oz.U . z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 r.) 

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (t.j. Oz.U.z 2019 poz.1396 
z 27.04 .2020 L z p6zn. zmianami 9) . 

d) l[ecenie na wykonanie pomiar6w 10/2020. 

7. przedstawicie[ z[eceniodawcy udzie[aj'lcy informacji 0 parametrach pracy trade! -
Inzynierowie ds. Planowania Sieci Radiowej i Radiolinli , imi~ nazwisko w zapisach 
wewn~trznych. 

8. Wyniki zamieszczone w sprawozdaniu odnosz'l si" wyl'lcznie do badanych obiekt6w. 
9. Zleceniodawca rna mozliwosc ztozenia pisemnej skargi Ireklamacji na dziafalnosc 

Laboralorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania. 

I!.DANE OOSTARCZONE PRZEZ KLiENTA - OPIS ZROOEt. POL 

Wykaz zmierzonych urzqdzeri: 
Parametrv svstemu nadawczo-od b· lorcze 0 : 

Rt'iwoowaina 
WysokoU 

moo Zllkrdy azymutt'iw i kljt6w pochyl.CJlia 05i 
Zakns pracy ios tatacji Ar0dk6w 

'promieniowaoia glt'iwoycb willUk promieniowania 
Antcna Typ anteny 

el..,a.ntcn 
izotroPOWD 

Azymut TiltZllkrcs Tilt 
[MHz1 [rnn.p.t) ~VI mechankl:D)' 

/ el ekt.."u~';\ 
regulacji Jrcdni 

1. 742265v02 18001900 37,5 4106/4791 60 0·6/0,5-9 ,5 
3,5 

2. 120125 2600 37,5 14927 60 1-6 
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STREFA MICHAt GRACKI Sprawozdanie nr 10/30 IOS/2020 

3. 742265v02 1800/900 37,5 4106/4791 190 0-S/0.5-9.5 
3.5 

4. 120125 2600 37,5 14927 190 1·6 

5. 74226Sv02 18001900 37,5 41 06/4791 300 0-610,5-9,5 
3.5 

6. 120125 2600 37,5 14927 300 1-8 

P t arametry fa d' r " 10 Inll : 
R6wDOWatOI Moe 

WyJoko~ 
Za ktes pney moo Sredoica 

iosalacji 
irod.k6w d. promicniQwl nia Azymut Oldajnika 

Ant( oa Typ l otcoy 
IDtCD izotropowo 

[GHz] [m D.p.f] ~VI rl dBm Iml 

1. HAE1-BO 80 46,5 1905,5 36 15 0.3 

2. VHLP1-38 38 40,5 84.6 296 8 0.3 

Wymagania zgodne z pkt. 7 za!'1cznika nr 2 do rozporz'ldzenia Ministra Klimatu z dnia 17 
lutego 2020 r w sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania zroznicowanych 
dopuszczalnych poziom6w p6l elektromagnetycznych w srodowisku (Oz.U. z 2020 poz 258 z 
18.02.2020 r.) s'l uwzgl~dnione tak, ze pomiary wykonywane s'l podOlas typowej 
wszystkich urz'ldzeli stacji wy1warzaj'lcych pola elektromagnetyOlne 

Podany wsp6!czynnik do poprawki pomiarowej instalacji podany przez operatora pp; 1,65 
Pomiary wykonano w godz. od 10:30 + 12:30. 

2. Na badanym obiekcie BT31153 LOZ_SZPITAL2 nie wyst~puj'l irod!a pola-EM innych 
uzylkownik6w z zakresu cz~stotliwosci wykonywanych pomiar6w oraz nie wyst~puj'l ir6dla 
spoza zakresu pomiarowego miernika . 

Na kierunku ok. Oow odleglosci ok.100 m znajduje si~ stacja bazowa innych operator6w. 

Wymagania zgodne z pkt.10 za/<tcznika nr 2 do rozporz'ldzenia Ministra Klimatu z dnia 17 
lutego 2020 r w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania zroznicowanych 
dopuszczalnych poziomow p6l elektromagnetycznych w srodowisku (Oz.U. z 2020 poz 258 z 
18.02.2020 r.) s'l uwzgl~dnione tak, ze pra~ wszystkich instalacji emituj'lcych pola 
elektromagnetyczne w mierzonym zakresie cZ~5totliwosci potwierdza sifi za pomocq 
analizatora widma SRM3006. 

Po uwzgl~dnieniu innych uZylkownikow przyj~to wsp6!czynnik do poprawki pomiarowej 
instalacji pp; 2 ( z publikacji naukowej .Srodowisko elektromagnetyOlne w przededniu 
wdrozenia 5G" 

11/ OPIS WYKONANIA POMIAROW 
1. Spos6b identyfikacji widma pola elektromagnetycznego: 

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych 
przez zleceniodawc'il danych technicznych urzC1dzer'i oraz pomiar6w analizatorem 

SRM3006. 
2.Wvkaz uzytych przyrz'ld6w pomiarowych 
Lp. Nazwa urzCldzenia Numer Miernika Swiadectwo wzorcowania 

1. Narda NBM 520, sonda EF-9091 2403/01B 0-1896 A-0081 LWiMP/P/001/19 

2. Narda SRM-3006 3006/01 3501 /03 K-1168 K-0148 LWiMP/P/108/20 
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STREFA MICHAL GRI\CKI Sprawozdanie nr 10/30 /OS/2020 

Przyrz~dy pomiarowe Narda 520 i SRM3006 podlegaj~ sprawdzaniom posrednim i okresowym 
wedlug procedury zawartej w Instrukcji utytkowania IU-NBM-520 wyd .1 z 20.12.2018. 

3.Warunki srodowiskowe podczas wykonania pomiarow: 
Podczas wykonywania pomiar6w p61 elektromagnetycznych nie wyst~powa!y opady 
atmosferyczne . 
4.Warunki pracy urz~dzeli nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9 
Zalljcznika do rozporz~dzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposob6w 
sprawdzania dotrzymania zrotnicowanych dopuszczalnych poziom6w p61 
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.) 

5. Pomiary wykonano w tych miejscach, w ktorych na podstawie uprzednio przeprowadzonych 
obliczeli, stwierdzono wyst~powanie p61 elektromagnetycznych 0 poziomach zblitonych do 
poziom6w dopuszczalnych. 

Glowne kierunki pomiarowe ustalono wzd!uz: 
- kierunk6w maksymalnego zasi~gu emisji pOI elektromagnetycznych 

Pomocnicze kierunki ustalono, uwzgl~dniaj~c charakterystyki techniczne instalacji, na: 
drogach i scieikach prowadz'lcych do budynkow mieszkalnych 
w miejscach dost~pnych dla ludnosci ( w tym w budynkach mieszkalnych 
innego przeznaczenia ) 

Ponadto na kierunkach zblizonych do azymutow anten sektorowych badanej instalacji pomiary 
wykonuje si~ w 3 punktach, przy czym ostatni punkt miesci si~ w odleg!osci nie mniejszej nit: 

8.JE1RPsUM 
Dm," = ( . (ME ; 10 • HANT ) 

mm gr 
gdzie: 
Dmin - oznacza najrnniejszC\ odlegto~c ad anteny, do kt6rej nalei:y wykonac pomiary wzdtuz ustalonych 
kierunk6w pomiarowych, wyrazonct w m; 

EIRPsUM - oznacza sum~ r6wnowai:nych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, kt6rych 
azymuty sc\ odlegle ad siebie 0 mniej nii. k<:j.t potowy mocy anteny 0 najszerszej wi¥ce, wyraion9 w W; 

min(MEgr) - oznacza najnitszC\ dopuszczalnq wartest sk~dowej elektrycznej pola okreslonct dla obj~tego pomiarami 
zakresu czfi!stotliwosci dla miejsc dostQpnych dla ludnosci wyrazonCi. w VIm, 

HANT - oznacza wysokosc zawieszenia anteny wzgl~dem powierzchni terenu WYraZonct w m; 

Piony pomiarowe przedstawiono na za!~czonym szkicu sytuacyjnym. 

W tabeli wynikow podano ich wsp6!rz~dne geograficzne ( z wy!~czeniem pionow pomiarowych 
zlokalizowanych wewn~trz pomieszczeli ) 

6.Pomiary wykonano w miejscach dost~pnych , w spos6b umotliwiaj~cy wyznaczenie miejsc 
wyst~powania p61 elektromagnetycznych 0 poziomach dopuszczalnych a w przypadku 
stwierdzenia wartosci granicznych wyznaczenia granic obszar6w ograniczonego 
uiytkowania. 

7.Za wynik pomiaru przyj~to : 
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- wariant a) 
maksymaln'l z otrzymanych wartosci chwilowej nat~zenia pola elelctrycznego, jezeli wartosc 
ta spelnia warunki podane w rozporz'ldzeniu ( Dz.U. z 2020 poz.258 z 18 .02.2020 r.) , 

w zakresie 0,1 GHz do 90 GHz wyst~puj'lC'l w punlctach pomiarowych polozonych na 
wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchni'l podloza ( wzdluz pionu pomiarowego ). 

Wszystkie informacje wymagane przez klienta s'l uzgodnione w wyniku 
przegl'ldu zlecenia. 
Klient nie wskazal dodatkowych pion6w pomiarowych. 

IV. ZESTAWIENIE WYNIK6w POMIAR6w 

NA KIERUNKU PROMIENIOWANIA ANTEN SEKTOROWYCH 

- dla sredniego pochylenia wiazki: 

Tabela nr 1A wariant a 
- na kieru nku promieniowania anten ( piony pomiarowe zaznaczone szkicu ) 

Najwi,ksza maksymalna WartoSc Przekroczenie 

miejsce wykonania zmierzona Wartoic nal,tenia pola nat~enja pola 60 % warto~ci 
r pionu pomiarow wielkoic elektrycznego elektrycznego dopuszczalnej 
omia- wysokoic zmierzonej warto'ci po uwzglltdnieniu z poprawkami po 

na kierunkach pomiarowa poprawki pomiarowej 
ow .. ' chwilowej uwzg~nieniu 28 Vim 

promieniowania nat,tenia pola dJa wsp6tczynnika rozszerzonej wynos~cej 
anten elektrycznego pp '" 2 niepewnoici 

16.8 Vim pomiarowa U 

GPS m E Vim E Vim E 1m , 2 3 , So< 6 =5+U 7 

1. S1 *42'12.4ftN 2 O,B 1,6 2 NiE 
19·29'02.5"E 

2. ~~:~~:~~;:~ 2 1,4 2,B 4 NiE 

3. 51 "42'18.3"N 2 1,2 2,' 3 NiE 
'""'0'" O"F 

4. 51 "42'11.S"N 
2 1,1 2,2 3 NiE 

19·29'01.7"E 
5. ~~:~~::~:~ 2 1,B 3,6 5 NiE 

6. 51 "42'OO.3"N 
'.·28'585"F 2 1,5 3,0 4 NiE 

7. 51 "42'12.3"N 2 1,1 2,2 3 NiE 
10' ,.'01 S"F 

B. 51 "42'13.S"N 2 1,1 2,2 3 N1E 
19·2B'5B.3"E 

9. ~~:~~:~:~:~ 2 1,0 2,0 3 NiE 

10. 51"42'16.4"N 
1.'28'50'". 2 1,6 3,2 5 NiE 

11 . 51"42'18.1"N 
2 1,2 2,4 3 NIE ,"""'44 S"F 

Tabela nr 1 B wariant a - dla sredniego pochylenia wi'lzki 
- w lokalach, balkonach, tarasach (pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu ) 

Najwit;ksza WartoSl: 
Wartot~ nat~enia natt;,tenia Przekroczenie 

maksymalna 
zmierzona pola elektrycznego pol. 60 % wartoid 

r pionu 
Wysokotoc wielko$C po uwzgif:dnieniu elektrycznego dopuuczalnej 

om ia- miejsc:e wykonania pomlar6w w zabudowie pomiarowa zmierzonej poprawki z poprawkam i 
owego wartoiei pom iarowej dla po 28 VIm 

chwilowej wsp6lczynnika uwzg~nienju wyno~cej 

na~zenia pola PP" 2 
rozszerzonej 

16,8 VIm niepewnoici elektrycznego I Domiarowa U 
adres m E Vim E Vim E 1m 
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1 2 3 • 5 ::4 6 -S+U 7 
A VI. Rzgowska 278. w wejsciu 2 1,3 2,6 • NIE 
B. UI. Rzgowska 299, w bramie 2 0,8 1,6 2 NIE 

Nlepewnosc standardowa pomlaru u, dla anten sektorowych wynosl 21 ,5 % 
Niepewnosc rozszerzona U przy poziomie ulnosci 95 % i wsp6!czynniku rozszerzenia k= 2 
wynosi 2*uc tj.43 % 

Jeteli w kolumnie nr (7) jest NIE to nie wykonuje si,! pomiar6w dla tiltu min i max. 

SPRAWDZENIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMOW 

POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W SRODOWISKU: 

Tabela nr 2A - wariant a - na poziomie terenu ( piony pomiarowe zaznaczone na szkicu) 

Najw~k5Za Wartes!!: 
maksymalna Wartose nat~2:enia nal~enia pola obliczona 

~~~~~" zmierzona pola elektrycznego 
eleklryCZn~~1 

miejsce wykonania wysokosc wielko!/!: po uwzg~nieniu z poprawkaml wartosc wartosci 

r~o pomiarOw 
, , poprawki uwzg~dnieniu 

nat~enia 

'1 d. rozszerzonej sk/adowej 

';"01' PP ;0 2 niepewnoicl ., . 
1 pomiarowa U 

~ ~ ~ .,-
1. 51 ' , 

0,006 i'"F 2 0,8 1,6 2 < 1 1<1 

2. 51: ' 16.2:~ 2 1,' 2,8 4 0,011 < 1 1 < 1 

3. 51" , 
'"N 0,010 < 1 / < 1 2 1,2 2,4 • 

4. 51 ' , 
;~:~ 3 0,009 < 1 1< 1 2 1,1 2,2 

5. 51 ' 2'0~~:~ 2 1,8 3,6 5 0,014 < 11 < 1 

6. m~:~ 2 1,5 3,0 5 0,012 < 11 < 1 

7. ~~~;~,~~~:,~ 2 1,1 2,2 3 0,009 < 11 < 1 

8. ; i3"E 2 1,1 2,2 3 0,009 < 1 1< 1 

9. 51 ' ;!:~ 2 1,0 2,0 3 0,008 < 11 < 1 

10. Sf ;~:~ 2 1,6 3,2 5 0,013 < 11 < 1 , 

11. ,;~~:,~ 2 1,2 2,' • 0,010 < 1 1< 1 

12. , ,~:~ 2 0,9 1,8 3 0,007 < 1 1<1 

13. ~;:~ 2 0,6 1,2 2 0,005 < 1 1< 1 

14. ~;,"" 2 1,0 2,0 3 0,008 < 1 1 < 1 

15. 51 '3.2"N 2 1,1 2,2 3 0,009 < 1 1< 1 , 

16. o .,.' ;~:~ 2 0,9 1,8 3 0,007 < 1 / < 1 

17. 51' ,'18.2"N 
;;."F 2 0,9 1 ,8 3 0.007 < 1 1 < 1 

18. 51 ' "05.3"N 
;~"F 2 1 ,3 2,6 4 0,010 <1/<1 

-:;g:- ~~~ 2 0,8 1,6 2 0,006 < 1 1<1 

20. ~~ ' '~;:,~ 2 1,2 2,4 • 0,010 < 1 1<1 

21. ~~:~ 2 0,8 1,6 2 0,006 < 1 1 < 1 

22. 51' "~ 2 2,0 4,0 6 0,016 <1/< 1 
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Tabela nr 2B wariant a - sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol 
elektromagnetycznych w srodowisku - w lokalach , balkonach, tarasach 
( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu) 

Najw~ksZa Warto$t WartoSC 
maksymalna nalQtenia pola natflienia 
zmierzona elektrycznego pole obliczona 

r pionu wielko$c po elektrycznego wartosc 
wysokosc zmierzonej uwzg~nienlu z poprawkaml nat~enla WarteSel 

omia-
miejsce wyXonania pomiarOW w pomiarowa poprawki sldadowej wskatnikowe 

owego wartosci po 
zabudowie chwilowej pomiarowej dla uwzgktdn\eniu magnetycz 

nat.zenia wsp6/czynnlka rozszerzonej "~ 
pola 

pp = 2 
niepewnosci 

elektrvczneQo I pomiarowa U EJH=377 
adres m E Vim E Vim E Vim H Aim WME/WMH , 2 3 4 5 =4x 6;5 + U 7 8 

A. UI. Rzgowska 278, wwejsciu 2 1,3 2,6 4 0,010 < 11 < 1 

B. UI. Rzgowska 299, w bramie 2 0,8 1,6 2 0,006 < 11 < 1 

0 Nlepewnosc standardowa pomlaru u, wynosl 25 Yo 
Niepewnosc rozszerzona U przy poziomie ufnosci 95 % i wsp~czynniku rozszerzenia k= 2 
wynosi 2*uc tj.SO % 

Dla okreslenia dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych wyznacza sill 
wartosci wskaznikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 rozporz'ldzenia: 

E _~;H~~ WM ~ WMH = . 
E min(MEgr) mm(MHgr) 

gdzie : 
WME (WMH) - oznacza wartosc wskaznikow~ poziomu emisji p61 elektromagnetycznych dla miejsc dostfi!pnych dla ludnosci dis 
sktadowej elektrycznej pola, 

E (H) - oznacza zmierzon~ wartost: skuteczn~ nat~tenia pola elektrycznego E, WYraZon~ w VIm, 
- usrednion~ w spos6b okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
- Prawo ochrony srodowiska, 

lub 
- wartosi: chwllow", zgodnie z pkl11 zati\cznika do rozpol"ZCldzenia poz.258 Min. Klimatu z 17.02.2020 r. 

min(MEgr) (min WHgr) - oznacza najni1szct dopuszczalnct wartos¢ sktadowej elektrycznej pola dla objt;!tego pomiarami zakresu 
~stotliwosci dla miejsc dost~pnych dla ludnosci okreslon<\ w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 
kwietnia 2001 r. _ Prawo ochrony srodowiska wyratonSl, w VIm rozporz<\dzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku 
Dz.U z 2019 poz.2448 

V. ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI STWIERDZENIA ZGODNOSCI ZE 
SPECYFIKACJA 

Zgodnie z rozporz'ldzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziom6w p61 elektromagnetycznych w srodowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 
z 19.12.2019 r. ) tabela nr 2 zalljcznika - zroznicowane dopuszczalne poziomy pol 
elektromagnetycznych dla okreslonych parametr6w fizycznych charakteryzuj'lcych 
oddzialywanie p61 elektromagnetycznych na srodowisko, dla miejsc dost'lpnych dla ludnosci 
wynosz'l : 

parametr fizyczny/zakres sk!adowa elektryczna E[V/m] Sk!adowa 
cZ'lstotliwosci magnetyczna H 

I [Aim} 
Lp. 1 2 3 
9 od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073 
10 od 400MHz do 2 000 MHz 1,375xfO·5 0,0037xfO·5 

11 Od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 .. .. 
-dla cZIIstothwoscl 100 kHz do 10 GHz wartOSCI E, H oraz S w tabeh 2 nalezy usrednlac w 
ci'lgu 6 minut, przy czym dopuszczalne poziomy p61 elektromagnetycznych musz'l bye 
dotrzymane w kazdym 6-minutowym okresie czasu . 
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Dopuszczalne poziomy pol Dopuszczalne poziomy pol 
dla elektromagnetycznych , elektromagnetycznych I 

cz~stotliwosci charakteryzowane przez dopuszczalne charakteryzowane przez dopuszczalne 
wMHz wartos:ci Darametrow fizvcznvch rv/m1 wartosci parametr6w fizycznvch-rN~l 

90 28 007 
400 28 0,07 
800 39 0,10 
900 41 0,11 
1800 58 0,16 
2100 61 016 
2600 61 0,16 

VI. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI 

Na podstawie Rozporz~dzenie Ministra Klimatu z dnia 171utego 2020 rw sprawie sposobow 
sprawdzania dotrzymania zr6znicowanych dopuszczalnych poziomow p61 
elektromagnetycznych w srodowisku Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r. otrzymane wyniki 
pomiarow przeprowadzonych dla cel6w ochrony srodowiska w typowych warunkach pracy 
urz~dzeli stacji bazowej telelonii kom6rkowej BT31153 LDZ_SZPITAL2 adres : 93-338 
t,odz; ul. Rzgowska 278, gm. m.t,6dz, pow. m.t,6dz, woj . 16dzkie wskazuj~ , ze w zadnym 
punkcie pomiarowym wok61 stacji bazowej nie wyst~puj~ przekroczenia dopuszczalnych 
poziomow p61 elektromagnetycznych w badanym zakresie pomiarowym i ad 400 MHz MHz 
do 90 GHz podanych w tabeli 2 zal~cznika do rozporz~dzenia Min. Zdrowia z dnia 17 
grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziom6w pol elektromagnetycznych w 
srodowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 19.12.2019 r.) 

6. WNIOSKI 

Dopuszczalne poziomy p61 elektromagnetycznych w srodowisku okreslne w przepisach 
wydanych na podstawie arl.122 ust.l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27 .04.2020 r z p6zn. zm.9 ) uznaje si~ za 
dotrzymane w obszarze pomiarowym , gdyz w wyniku zastosowania sprawdzania dotrzymania 
dopuszczalnych poziomow pol eleklromagnetycznych w srodowisku, a kt6rym mowa w pkl.25 
ppkt.l i pkt.26, zadna z warlosci wskaznikowych nie przekracza warlosci 1. 

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi6 zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27 .04.2020 r z 
pozn. zm.9.) 

UWAGA 
• Bez pisemnej zgody STREFA MICHAl GRJ\CKI powytszych wynik6w nie wolno powielac inaczej jak tylko w c<uotci. 
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Zdj~cie obiektu 
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11 • , 

Szkic sytuacyjny z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi 
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