
Prowadzacy instalacie: 
P4 Sp. z 0. 0. 

ul. TaSrnowa 7 
02 - 677 Warszawa 

PLAY 
Warszawa, 2020-07-27 

Adres do kores~ondencii: 
P4 Sp. z 0. 0. 

ul. TaSrnowa 7, 
02-677 Warszawa 

S~rawe prowadzi: 

Urzqd Miasta todzi 

Wydzial Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa 

dotvczv stacii bazowei telefonii kom6rkowei operatora P4 Sp. z o. o. LOD1223 A 

Zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgoszenia 
instalacji wytwarzajqcych pola elektrornagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporzqdzenia 
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzaj6w instalacji, kt6rych eksploatacja wyrnaga 
zgloszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony 
Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., P4 Sp. z o. o. z siedzibq w Warszawie przedklada infonnacjq o 
zrnianie danych w instalacji wytwarzajqcej pole elektrornagnetyczne znajdujqcej siq w lokalizacji: 

93-202 tbdf,  Dqbrowskiego 95a, grn. tbdf,  pow. t6dz 

Zmiana jest nieistotna, gdyt uwzglqdniajqc rozszerzonq niepewnoSC porniarowq oraz poprawki 
wymagane przepisami pkt.7 Zalqcznika do Rozporzqdzenia Ministra Klirnatu z dnia 17 lutego 2020 r. w 
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzyrnania dopuszczalnych poziorn6w p61 elektrornagnetycznych w 
Srodowisku, nie wystqpuje przekroczenie progu 60% wartoSci tych poziorn6w w rniejscach dostqpnych 
dla IudnoSci okreSlonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony Srodowiska oraz zgodnie z 
Rozpotzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziorn6w pbl 
elektrornagnetycznych w Srodowisku (Dz. U 2019, poz. 2448). 

Pnediotenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art 152 ust 7 pkt 3 ustawy 
Prawo ochrony Srodowiska - inforrnacje na temat zmiany parametdw okreSlone sq w jedynym 
formulanu przewidzianym pnez pnepisy wykonawcze. 

Zatqczniki: 
1) Formularz aktualizacyjny instalacji 
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ 
I. Wypetnia podmiot prowadzqcy instalacj? dokonujqcy jej zgtoszenia 

- 
- 
1 .Nazwa i adres organu ochrony Srodowiska wtaSciwego do przyjqcia zgloszenia 
Urzqd Miasfa todzi 
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 
Al. Pitsudskiego 100 
92-236 Lddf 
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwern stosowanyrn przez prowadzqcego instalacjq 
LOD 1223-A (zgioszenie nr 3) 
3. OkreSlenie nazw jednostek terytorialnych (grnin, powiatbw i wojewddztw), na ktdrych terenie znajduje siq 
instalacja, wraz podaniem syrnboli NTS jednostek terytorialnych, na kt6rych terenie znajduje siq instalacja. 
woj. L~DZKIE 2.1.10 (KTS: 10051000000000), pow. L6dt 4.1.10.1 6.61 (KTS: 1005101 1661 OOO), gm. Lddf 
5.1.10.16.61.01.1 (KTS: 10051011661011) 
4. Oznaczenie prowadzqcego instalacjq, jego adres zamieszkania lub siedziby 
P4 Sp. z.o.o., ul TaSmowa 7, 02-677 Warszawa 
5. Adres zakkdu, na kt6rego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 
93-202 tbdf ,  Dqbrowskiego 95a, gm. tbdf ,  pow. tddf  
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalqcznikiem nr 2 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w 
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajqcych pola elektrornagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). 
lnsfalacja radiokomunikacyjna, Mdrej moc pmmieniowana izotropowo wynosi nie mniej nit 15W, emifujqca pola 
elektromagnetyczne o czqsfofliwoSciach od 30 kHz do 300 GHz. 
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnoSci, w tym wielkoSC produkcji lub wielkoSC Swiadczonych ustug. 
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. WielkoSC Swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne 
dla iloSci do 2000 u2yfkownikdwjednoczeSnie. 
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe. 
9. Ernisja pola elektromagnetycznego o r6wnowainych rnocach prornieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczeg6lnych anten: 
Antena Sektorowa 1 I-L: 5779 W 
Anfena Sekforowa 12-H: 4669 W 
Anfena Sektorowa 13-N: 6684W 
Antena Sektorowa 14- V: 74 1 W 
Antena Sektorowa 15-GT: 1231 W 
Antena Sekforowa 21-L: 6442 W 
Antena Sektorowa 22-H: 5299W 
Antena Sektorowa 23-N: 7446W 
Anfena Sektorowa 24-V: 792W 
Antena Sektorowa 25-GT: 1323 W 
Antena Sektorowa 31-L: 5779W 
Anfena Sekforowa 32-H: 4669W 
Anfena Sektorowa 33-N: 6684 W 
Anfena Sektorowa 34- V: 74 1 W 
Antena Sektorowa 35-GT: 1231 W 
Radiolinia RL1: 1413 W 
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji 
lnsfalacja ogranicza wielkoSC emisji w spos6b aufomafyczny do warfoSci nie wiqkszych nit niezbqdne do 
zapewnienia obstugi uzytkownikc5w sieci. Mefoda zgodna z zasadq dzialania systemu felefonii komdrkowej 
okreSlona odpowiednimi normami. 
11. lnformacja czy stopieh ograniczenia wielkoSci emisji jest zgodny z obowiqzujqcyrni przepisarni 
Konstrukcja sfacji ogranicza wielkoSk emisji, fak ze obowiqzujqce przepisy i normy dotyczqce p6l 
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Antena Sektorowa 23-N: 7446W 
Antena Sektorowa 24-V: 792W 
Antena Sektorowa 25-GT: 7323 W 
Antena Sektorowa 31-L: 5779 W 
Antena Sektorowa 32-H: 4669 W 
Antena Sektorowa 33-N: 6684 W 
Antena Sektorowa 34-V: 747 W 
Antena Sektorowa 35-GT: 1237 W 
Radiolinia RL7: 7473W - - 

Zakresy azymutdw i katdw pochylenia osi gidwnych wiqzek promieniowania poszczegdlnych anten 
Instalacji: 
Antena Sektorowa 17-L: azymut 745", pochylenie 0-6" (7800MHz), pochylenie 0-6" (21OOMHz) 
Antena Sektorowa 72-H: azymut 745", pochylenie 0-72" (2600MHz) 
An tena Sektorowa 73-N: azymut 745" , pochylenie 0-6" (7 800MHz), pochylenie 0-6' (27 00MHz) 
Antena Sektorowa 14- V: azymut 745" , pochylenie 0- 72" (800MHz) 
Antena Sektorowa 15-GT azymut 745', pochylenie 0-72' (9OOMHz) 
Antena Sektorowa 27-L: azymut 260°, pochylenie 0- 7" (7 800MHz), pochylenie 0-7" (27 00MHz) 
Antena Sektorowa 22-H: azymut 260°, pochylenie 0-7" (2600MHz) 
Antena Sektorowa 23-N: azymut 260") pochylenie 0-7' (1800MHz), pochylenie 0-7" (2700MHz) 
Antena Sektorowa 24- V: azymut 260') pochylenie 0-72' (800MHz) 
Antena Sekforowa 25-GT: azymut 260°, pochylenie 0-12" (9OOMHz) 
Antena Sektorowa 37-L: azymut 357", pochylenie 0-7" (7800MHz), pochylenie 0-7" (2700MHz) 
Antena Sektorowa 32-H: azymut 357", pochylenie 0-7" (2600MHz) 
Antena Sektorowa 33-N: azymut 357', pochylenie 0-7' (7800MHz), pochylenie 0-7" (2700MHz) 
Antena Sektorowa 34-V: azymut 357", pochylenie 0-72" (800MHz) 
Antena Sektorowa 35-GT: azymut 3 5 7 ,  pochylenie 0-12" (900MHz) 
Radiolinia RL 7: azymut 278" +/-30°, pochylenie 0' 
Dla anteny Antena Sektorowa 17-L miejsca dostppne dla IudnoSci nie znajdujq sie w okreSlonej we 
wskazanym ponaej rozporzqdzeniu odlegIoSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glbwnej wiqzki 
promienio wania, 
Dla anfeny Anfena Sektorowa 72-H miejsca dosbpne dla IudnoSci nie znajdujq siq w okreSlonej we 
wskazanym poniiej rozponqdzeniu odlegloSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gl6wnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 13-N miejsca dostqpne dla IudnoSci nie majdujq sie w okreSlonej we 
wskazanym ponifej rozporzqdzeniu odlegbSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gi6wnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla anteny Anfena Sektorowa 74-V miejsca dostepne dla IudnoSci nie znajdujq sip w okreSlonej we 
wskazanym poniiej rozponqdzeniu odlegbSci od Srodka elektrycznego anfeny w osi jej gibwnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 15-GT miejsca dostepne dla IudnoSci nie znajdujq sip w okreglonej we 
wskazanym ponitej rozponqdzeniu odlegioSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej giiwnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 27-L miejsca dostepne dla IudnoSci nie znajdujq sie w okreSlonej we 
wskazanym ponifej rozporzqdzeniu odlegfoSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gi6wnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 22-H miejsca dostepne dla IudnoSci nie majdujq sip w okreSlonej we 
wskazanym poniiej rozporzqdzeniu odlegbgci od Srodka elekfrycznego anteny w osi jej gidwnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla enteny Antena Sektoruwa 23-N miejsca dostepne dla IudnoSci nie znajdujq sie w okreSlonej we 
wskazanym ponitej rozponzjdzeniu odlegloSci od Sradka elektrymnego anteny w osi jej gMwnej wiqzki 
promieniowania, 
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, 

PLAY . . 

elektromagnetycznych sq zachowane. 
12. Szczegdiowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatqczniku 2 do 

Wspdttzqdne geograficzne anten instalacji: 
Antena Sektorowa 1 1-L: (1 9'29'46.9"E, 51 '44'08.7"N) 
Antena Sektorowa 12-H: (19"29'46.9"E, 51 '44'08.7"N) 
Antena Sektorowa 13-N: (19'29'46.9"E, 5I044'08.7"N) 
Antena Sektorowa 14- V: (1 9"29'46.9"E, 51 '44'08.7"N) 
Antena Sektorowa 15-GT: (1 9"29'46.9"E, 51 "44'08.7"N) 
Antena Sektorowa 21-L: (19'29'47.5"E, 51 "44'1 1.2"N) 
Antena Sektorowa 22-H: (1g029'47. 5"E, 51 "44'1 1.2"N) 
Antena Sektorowa 23-N: (19"29'47.5"E, 51°44'1 1.2"N) 
Antena Sektorowa 24-V: ( I  9"29'47.5"E, 51 "44'1 1.2"N) 
Antena Sekforowa 25-GT: (19"29'47.5"E, 51 "447 I .  2"N) 
Antena Sektorowa 31-L: (19'29'47.5"E,51'44'11.2"N) 
Antena Sektorowa 32-H: (19"29'47.5"E,5I044'1 1.2"N) 

1 Antena Sektorowa 33-N: (19"29'47.5"E, 51 "44'1 1.2"N) 

Antena Sektorowa 34-V: (19"29'47.5"E,5Io44'1 1.2"N) 
Antena Sektorowa 35-GT: (19°29'47.5"E,51044Y 1.2"N) 
Radiolinia RLI: (1 9"29'47.5"~, 51 "44'1 1.2"N) 
CzqstotliwoSC pracy instalacji: 

WysokoSk srodkdw elektrycznych anten nad poziornern terenu: 
Antena Sektorowa 7 1-L: 37,85m 
Antena Sektorowa 12-H: 37,85m 
Antena Sektorowa 13-N: 37,85m 
Antena Sektorowa 14-V;' 37,55m 
Antena Sektorowa 15-GT: 37,55m 
Antena Sektorowa 21-L: 34,60m 
Antena Sektorowa 22-H: 34,60m 
Antena Sektorowa 23-N: 34,60m 
Antena Sektorowa 24- V: 34,30m 
Antena Sektorowa 25-GT: 34,30m 
Antena Sektorowa 31-L: 37,90m 
Antena Sektorowa 32-H: 37,90m 
Antena Sektorowa 33-N: 37,90m 
Antena Sektorowa 34-V: 37,60m 
Antena Sektorowa 35-GT 37,60rn 
Radiolinia RL I :  3 7,55m 

LP4. Ernisja pola elektrornagnetycznego o rdwnowaznych rnocach prornieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczegdlnych anten: 
Antena Sektorowa 11-L: 5779 W 
Antena Sektorowa 12-H: 4669W 
Antena Sektorowa 13-N: 6684W 
Antena Sektorowa 14-V: 741 W 
Antena Sektorowa 15-GT: 1231 W 
Antena Sektorowa 21-L: 6442W 
Antena Sektorowa 22-H: 5299W 
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LP 7. 

13. 

Dla anteny Anfena Sektorowa 24-V miejsca dostqpne dla IudnoSci nie znajdujq siq w okreSlonej we 
wskazanyrn ponitej rozporzqdzeniu odlegfoSci od Srodka elektrycznego anfeny w osi jej gf6wnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla anfeny Anfena Sekforowa 25-GT rniejsca dosfqpne dla IudnoSci nie znajdujq siq w okreSlonej we 
wskazanyrn ponitej rozporzqdzeniu odlegfoSci od Srodka elekfrycznego anfeny w osi jej gf6wnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla anfeny Anfena Sekforowa 31-L miejsca dosfqpne dla IudnoSci nie znajdujq siq w okreSlonej we 
wskazanyrn ponifej rozporzqdzeniu odlegbSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gf6wnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla anfeny Anfena Sekforowa 32-H rniejsca dosfqpne dla IudnoSci nie znajdujq siq w okreSlonej we 
wskazanym ponifej rozporzqdzeniu odlegtoSci od Srodka elektrycznego anfeny w osi jej gt6wnej wiqzki 
prornieniowania, 
Dla anteny Anfena Sekforowa 33-N miejsca dosfqpne dla IudnoSci nie znajdujq siq w okreSlonej we 
wskazanyrn ponitej rozporzqdzeniu odlegfobci od Srodka elektrycznego anfeny w osi jej gf6wnej wiqzki 
prornieniowania, 
Dla anteny Anfena Sektorowa 34-V miejsca dosfqpne dla IudnoSci nie znajdujq siq w okreSlonej we 
wskazanyrn ponifej rozporzqdzeniu odlegtoSci od Srodka elektrycznego anfeny w osi jej gf6wnej wiqzki 
promienio wania, 
Dla anfeny Anfena Sekforowa 35-GT miejsca dosfqpne dla IudnoSci nie znajdujq siq w okreSlonej we 
wskazanyrn ponizej rozporzqdzeniu odlegtoSci od Srodka elekfrycznego anfeny w osi jej gldwnej wiqzki 
prornieniowania, 
a zatem, zgodnie z przepisami wydanyrni na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pafdziemika 2008r. o 
udosfqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoieczefistwa w ochronie Srodowiska 
oraz o ocenach oddziaiywania na Srodowisko, tj. Rozporzqdzeniem Rady Minisfrbw z dnia 10 wneSnia 
2019 r. w sprawie przedsiqwziqd rnogqcych znaczqco oddziafywaC na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 
1839), przedrniofowa insfalacja nie jest kwalifikowana jako pnedsiqwziqcie mogqce zawsze bqd2 
rnogqce pofencjalnie znaczqco oddzialywaC na Srodowisko. 
Wyniki porniarbw poziorndw pbl elektrornagnetycznych - jako zalqcznik (raporf z porniar6w) 

MiejscowoSC, data: Warszawa, 2020-07-27 
lmiq i nazwisko osoby reprezentujqcej prowadzqcego instalacjq: 

Podpis jest prawidbwv 
Dokument podpis ]  , 

Pod pis: 
CbS 1 

11. Wypetnia organ ochrony Srodowiska przyjmujqcy zgloszenie 

................. 
Numer zglosze 'a - 
.~.~.~: . .~9. : . \ , .6922, . , . /122 9020 





LAflORAT'ORIUM BADAWCZE PEM 

Laboratoriurn EMVO Sp. J. Urbariski, Pawelak 
ul. Jasna 1 

00-013 Warszawa 

Sprawozdanie z pomiar6w p61 elektromagnetycznych - Jrodowisko og6lne 

nr 77/07/05/2020- P4-W 

tel. +48 22 780 29 64 
e-mail: laboratoriurn@ernvo.pl 
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1. lnformacje ogolne. 

2. Podstawa prawna. 

2.1 Normy i rozporzqdzenia: 

Rozporzqdzeniern Ministra Klirnatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania 
dotrzyrnania dopuszczalnych poziorn6w p61 elektrornagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) 
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziorndw p61 
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) 
Obwieszczenie Marszatka Sejrnu 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 porniarowa 

Cel badari 

Porniary w oparciu o Rozporzqdzeniern Ministra Klirnatu z dnia 17 lutego 2020 r. 
w sprawie sposob6w sprawdzania dotrzyrnania dopuszczalnych poziorn6w p61 
elelifromagnen/nn-ych w Sradbwisleu (Dz.U. 2020 poz. 25g). 

OkreSlenie wartoici natqienia pola elektn/cznego w rniejscach dostqpnych dla 
IudnoSci. 

,,Be2 pisernnej zgody Laboratoriurn niniejsze sprawozdanie nie moie bye powielane inaczej, jaktylko w catoici. Ponadto wyniki dotyczg 
tylko Mdanych obieMclw p~ywoiiiRiyrh w niniejszym sprawbzdaniu z badah" 
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Opis zestawu porniarowego Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091, o zakresie porniarowyrn 0,8 V/m - 
400V/m pracujgca w paimie 0,l- 90 GHz, iwiadectwo wydane przez 
Laboratorium Wzorcdw i Metrologii Pola Elektrornagnetycznego, lnstytut 
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej. 
~wiadectwo waine do 27.03.2022r. 
Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091 pracujqca w zakresie temperatury -10°C - 
+50°C oraz wilgotnoici 5% - 95%. 
NiepewnoiC rozszerzona 59 % przy poziornie ufnoici 95% z uwzglgdnieniem 
wspdiczynnika rozszerzenia k=2. 

Wyposaienie pornocnicze Termohigrornetr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, 
iwiadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium 
Porniarowe "MUTECH". Przymiar wstggowy STABILA, nr identyfikacyjny 
5/WL/2016, iwiadectwo wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespdi 
Laboratoridw wzorcujqcych Okrqgowego Urzedu Miar w Gdafisku. 
Dalrnierz laserowy BOSH GLM 40, Swiadectwo wzorcowania L4- 
L41.4180.141.2018.3061.1 z dnia 12 wrzeinia 2018 wydane przez Pracownia 
Diugoici Samodzielnego Laboratoriurn Dtugoici w Gibwnyrn Urzqdzie Miar. 
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzeri okresowych IS/PO- 
16-11/03. 

Szczegdlne warunki podczas Pomiary wykonane zostaty podczas obowiijzywania w kraju stanu epidernii, 
wykonywanie pomiarow zgodnie z art. 122a ust. l b  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

irodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z p6in. zm.9)) 

4.Zr6inicowanie dopuszczalne poziomy p61 elektromagnetycznych. 

Zakresy znajdujg siq w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sq w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. 

poz. 2448). 

,,Bez pisernnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie bye powielane inaczej, jak tylko w caioici. Ponadto wyniki dotyczq 
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari" 
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GestoiC. mocy S 
(W/rn2) 

f / 200 
10 

Parametr fizyczny 
Sktadowa elektryczna E 

(V/m) 

elektromagnetycznego 
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f 0*5 

od 2 GHz do 300 GHz 6 1 

Sktadowa magnetyczna H 

(Aim) 

0,0037 x f On5 

0,16 



5. Charakterystyka irrjdet PEM. 

Zgodnie-z informaqa orm/manq ad Zlecwiiodawcy porniery rostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten 
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatpcznika do rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku. 

,,Be2 pisernnej zgody Laboratoriurn niniejsze sprawozdanie nie rnoie by6 powielane inaczej, jak tylko w catoici. Ponadto wyniki dotyczq 
tylko badanych obiekt6w przywotanych wnifiiejszyrn spra\Nozdaniu z badali" 
77/07/0</2020- P4-W Strona 5 z 11 



6. Wyniki pomiarbw. 

Wyniki pomiar6w p61 elektromagnetycznych dla cel6w ochrony irodowiska przedstawia poniisza tabela. Piony 
oomiarowe zostatv orzedstawione w zat. 2. , . 

,,Be2 pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie byC powielane inaczej, jak tylko w calcfci. Ponadto wyniki dotyczq 
tylko badanyeh obi&tbw przywatanych w niniejszym spmw~zdaniu 2 badah" 
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I I I otoczenie stacji bazowej - 150m 

- 1 

Uwagi 
Nr 
PP 

otoczenie stacji bazowej - 100m 
wzdiui gl. osi promieniowania - GKP 

- 

013-2'0 

WME 
- 

N:5l044'05.55" 
E:19"29'50.06" 

<0,8* 

 pis pionu 
Pole-E 
Wml 

Pole-H 
*~E+u 
W ~ I  

<0,002 

Wys. 
porniaru 

[ m ~  

Pole-E 
*kE,+U 
Dl/",] 

Po'eH 
In/m1 
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pisernnej 
badanych 

1,78 

zgody 
obiekt6w 
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0,005 

- 
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- 
- 
- 
- 
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niniejsze 
w 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,0 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,0 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

013-2'0 

0,3-2,O 

013-2'0 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,0 

0,3-2,O 

1,5 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

0,3-2,O 

sprawozdanie 
niniejszym 

N:51°44'08.99" 
E:19"29'29.46" 
N:51m44'08.84" 
E:19"29'27.80" 
N:5lo44'12.91" 
E:19"29'47.27" 
N:51'44'14.40" 
E:19"29'47.26" 
N:51°44'17.68" 
E:19"29'46.85" 
N:5l044'19.28" 
E:19"29'46.98" 
N:51°44'21.09" 
E:19"29'46.86" 
N:5lo44'22.41" 
E:19"29'46.71" 
N:5lo44'23.30" 
E:19*29'46.67" 
N:51°44'09.68" 
E:19'2g146.32" 
N:51°44'09.38" 
E:19"29'48.78" 
N:51"44'07.61" 
E:19"29'49.56" 
N:5lo44'05.42" 
E:19'29'46.61" 
N:51m44'08.22" 
E:19"29'40.02" 
N:51"44'09'34" 
E:19"29'45.44" 
N:5lo44'11.75" 
E:19"29'40.69" 
N:51"44'12'20" 
E:19"29'43.43" 
N:51044'13'70" 
E:19"29'45.18" 
N:5lo44'08.51" 
E:19'29'44.60n 

Dqbrowski3ego 

otoczenie stacji bazowej - 350rn 
wzdtuz gt. osi prornieniowania - GKP 

otoczenie stacji bazowej - 380rn 
wzdtui gi. osi prornieniowania - GKP 

otoczenie stacji bazowej - 50rn 
wzdiuz gb osi prornieniowania - GKP 

otoczenie stacji bazowej - 100rn 
wzdtui gt. osi prornieniowania - GKP 

otoczenie stacji bazowej - 200rn 
wzdtui gt. osi promieniowania - GKP 

otoczenie stacji bazowej - 250rn 
wzdiui gt. osi prornieniowania - GKP 

otoczenie stacji bazowej - 300rn 
wzdtui gi. osi prornieniowania - GKP 

otoczenie stacji bazowej - 350rn 
wzdtui gt. osi prornieniowania - GKP 

otoczenie stacji bazowej - 380rn 
wzdtui gt. osi promieniowania - GKP 

otoczenie stacji bazowej - 45rn 
wzdtui gt. osi prornieniowania - GKP 

otoczenie stacji bazowej - GKP 

otoczenie stacji bazowej - GKP 

otoczenie stacji bazowej - GKP 

otoczenie stacji bazowej - GKP 

otoczenie stacji bazowej - GKP 

otoczenie stacji bazowej - GKP 

otoczenie stacji bazowej - GKP 

otoczenie stacji bazowej - GKP 

otoczenie stacji bazowej - GKP 

95A, pigtro 10, okno, klatka -DPP 

Dabrowskiego 91B, pigtro 10, okno, klatka -DPP 

Dqbrowskiego 93, piqtro 10, okno, klatka -DPP 

Dabrowskiego 95, pigtro 10, okno, klatka -DPP 

Dqbrowskiego 91, pigtro 10, okno, klatka -DPP 

Dqbrowskiego 91A, pigtro 10, okno, klatka -DPP 

Dabrowskiego 91C, pigtro 10, okno, klatka -DPP 

Deotymy 1, piqtro 10, okno, klatka -DPP 

Rydla 13, porniar przed wejiciern -DPP 

Rydla 1 5 4  porniar przed wejiciern -DPP 

Rydla 15L, pomiar p ~ e d  wejiciern -DPP 

Rydla 17A, porniar przed wejiciern -DPP 

Staffa 2, pigtro 4, okno, klatka -DPP 

Rydla 17, porniar przed wejiciem -DPP 

Dqbrowskiego 97, piqtro 10, okno, klatka -DPP 

Dabrowskiego 52, pigtro 10, okno, klatka -DPP 

Dabrowskiego 54, pigtro 10, okno, klatka -DPP 

Tatrzariska 120, pigtro 10, okno, klatka -DPP 

Tatrzariska 114, pigtro 10, okno, klatka -DPP 

Baiuckiego 4, pomiar przed wejiciem -DPP 

nie rnoze by6 powielane inaczej, jak tylko w catoici. 
sprawozdaniu z badari" 

0,046 

Ponadto wyniki 

0,045 

dotycza 



WMM- wartoit wskainikowa poziornu ernisji p61 elektrornagnetycznych dla rniejsc dostqpnych dla IudnoSci dla sktadowej 

rnagnetycznej pola 

W 

Przyjqto najniiszq dopuszczalnq wartoSt sktadowej elektrycznej pola dla objqtego porniararni zakresu cz~stotliwoici 
min(MEgr)= 38,89 V/rn oraz sktadowej rnagnetycznej rnin(MHgr)= 0,105 ~ / m .  

Brak dostepu - garai 

7. Stwierdzenie zgodnoSci 

* poniiej czutoici zestawu pomiarowego 
GKP - gt6wne kierunki porniarowe 
PKP - pornocnicze kierunki porniarowe 
DPP- dodatkowe punkty porniarowe 
PP - pion porniarowy 
U - niepewnojt pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnoici 95%, z uwzglgdnieniern wspotczynnika rozszerzenia k=2 
kE- poprawka porniarowa badanej instalacji radiokornunikacyjnej podana przez operatora (kE=1,4), poprawka porniarowa w 

przypadku oddziatywania innych instalacji radiokornunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0) 

WME- wart056 wskainikowa poziornu emisji p61 elektrornagnetycznych dla rniejsc dostqpnych dla IudnoSci dla sktadowej 

elektrycznej pola 

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposob6w 
sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w 
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziom6w p61 elektromagnetycznych w Srodowisku 
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczqcych irbdta wymagari, ktbre muszq byd spetnione (zatqcznik do rozporzqdzenia 
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadq podejmowania decyzji zgodnq z pkt 26 
zatqcznika do rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 2581, na podstawie wynikow 
pomiar6w p61 elektromagnetycznych wykonanych w dniu 22.07.2020 stwierdzono, i i  w miejscach dostepnych dla 
IudnoSci, dopuszczalne poziomy p61 elektromagnetycznych w Srodowisku, okreilone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony irodowiska, uznaje siq za 
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktbrym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania 
dopuszczalnych poziom6w p61 elektromagnetycznych w Srodowisku, udokumentowano, i e  iadna z wartoici 
wskainikowych nie przekracza wartoici 1. 

Wyniki badania odnoszq sic wytqcznie do badanego obiektu. 
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moie by6 powielane inaczej, jak tylko w catoSci. 
Uwagi i zastrzeienia przyjmowane sq w formie pisemnej w ciqgu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania. 

9. Spis zatqunik6w. 

Zai. 1. Lokalizacja obiektu. 
Zai. 2. Widok pion6w pomiarowych 
Zai. 3. Zatqczniki graficzne 

Koniec sprawozdania 

,,Be2 pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie by6 powielane inaczej, jak tylko w catoici. Ponadto wyniki dotyczg 
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badali" 
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