
Pmwadzacv instalacie: 
P4 Sp. z 0. 0. 

ul. TaSrnowa 7 
02 - 677 Warszawa 

Warszawa, 2020-09-22 

Adres do kores~ondencii: 
P4 Sp. z 0.0. 

ul. TaSrnowa 7, 
02-677 Warszawa 

Urzqd Miasta todzi 

Wydziat Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa 

dotvczv stacii bazowei telefonii kom6rkowei operatora P4 Sp. z o. o. LOD1207 A 

Zgodnie z wyrnogarni Rozponqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia 
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 wymaga 
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 informacjq o 
zmianie danych w instalacji wytwanajqcej pole elektromagnetyczne znajdujqcej siq w lokalizacji: 

93-646 16di, Go5ciniec 230, dz. nr 22611, gm. 16&, pow. 16di  

Zrniana jest nieistotna, gdyz uwzglqdniajqc rozszerzonq niepewnoSC porniarowq oraz poprawki 
wymagane przepisarni pM.7 Zalqcznika do Rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w 
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzyrnania dopuszczalnych poziom6w p61 elektromagnetycznych w 
Srodowisku, nie wystqpuje przekroczenie progu 60% wartoSci tych poziornbw w rniejscach dostqpnych 
dla IudnoSci okreSlonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony Srodowiska oraz zgodnie z 
Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w p6l 
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U 2019, poz. 2448). 

Przediotenie informacji o zmianie nieisfotnej dokonane zostaje w trybie art. 752 ust 7 pkt. 3 ustawy 
Prawo ochmny Smdowiska - informacje na temat zmiany parametdw okreSlone sq w jedynym 
formula~u przewidzianym przez prrepisy wykonawcze. 

ZaQczniki: 
1) Forrnularz aktualizacyjny instalacji 

P4 Sp. z 0.0. ul. TaSmowa 7,02-677 Warszawa, XIII Wydziai GospMtamy Krajoweqo Rejestru Sqdoweqo 
$d Rejanowy dla m. st. Warszawy KFS 00002172il7 REGUN 015308609 NIP 951-21-20077 Kapitd zakfaday 40.356.5ao.00 PLN 



P4 Sp. z,a,s., d Ta8mtlwa 7,O2-677' Mkrmzliauva 

5, Adres takhdu, ~na MClmgo ter-enia prowadmna jest eksptodwja Insblacfl 
93-648 kb&, Godchi& 2.30, d z  nr 22W1 gm, &dZrl pow. tcf& 
6. Rdmj  inhlacji zgadnie 2: ~zikyxnilciem nr 2 rozpa~qdzenia mnEsltra ~rudowish r dnia 2 fipca 20.iUr. w 
sprawl@ rgbszenia instdacji wywanajqqoh pola eie-magne@~zne [Dz. U, nr 130, p a  878). 
J#&aCat$a radb&omun~c~na, Mdq' moc pmmbniouvana h:@tmpowo wynod nnb mi@ ni2 ernitujq~a pda 
eleMmma~eiyczn@ io c z ~ s t i o i a c h  sd 30 kHz do 300 GM. 
7. Radzaj i mkres pmdronej  &iataInohia w tym UYielkoSC pmdukcji Sub wfielkoS.C &&itdctony& ursh-rg. 
Udqi  5e/akoMffniW@m bez pmwadzenia pmdukj!. W e I k W  %wia&mycA z(&g rrwgi ~Io~mun&ac)r%'ne 
dla JZ~goi t5a 20aO ufytkowni4t6w jednomednk 
8. Cms klnkcjdn~wania iilstday'i (&i tygodnL i godziny] 
Wstystjcje dnl tjgodnia, 24 godziny na doh@ 

pa82czegCllnych anten: 
&@@a Se&mm 17-1: 431 @W 
Mena Sekturowa 12-MU: 437W 
Antene 8eMk)mwa 13-ff: 6P69 W 
Antem SekZ.6rowa 14-GT: 215BW 
Antetra Sektwowa 13-Cr: 1@2W 
A&ma SeJdwwa 3LL:  4Bf8W 
Antma 6eMorow 22-NU: 4375W 
Anbaa SeMarcrwa 23-H: 55959 W 
&fen& SaMorowa 24-GT.- 2 f 5 W  
Adwa &ktomwa 23- 769;?W 
Adena SeWm 31-L: 4979 W 
Antma SWrow 32-NU: 4375W 
Anten@ &&rowa 3 3 3  5 9 s  W 
Anten5 SeMomwa 3dE_GT 215@W 
Antefla i?k&fgrgwa 36-E 1692W 
Radialbia RL1; 8@22W 
Radiolinla RL2: TO79W 

14. lnfomacja c q  stopiek ogmN'c%mfa wielk04ci ernisji jest zgodny z obowfqtljqciyrni pzepisarni 1 



P4 Sp. z 0.0. u!. TaSrnowa 7,02-6?7 Warszaws, XIll kvydziat Gospodarczy Krajowqo Rejeslrv Sqdowego 
S?d Rejanowy dla m. st. Warszaq KRS 0000217207 REGON Of 5808609 NIP 951-21-2M5.7 Kapdd zakladowy 48.85b.500,DO PCN 

Konstrukcja stacji ogranicza wielkoSC emisji, tak t e  obowiqzujqce przepisy i normy dotyczqce p6l 
elektromagnetycznych sq zachowane. 
12. Szczeg6lowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w zalqczniku 2 do 

LP 1. 

LP 2. 

LP 3. 

LP4. 

rozporzqdzenia 

Wspolrzqdne geograficzne anten instalacji: 
Antena Sektorowa 11-L: (19"35'45.7"E, 51 "42'03.6"N) 
Anfena SeMorowa 12-NU: (1g035'45. 7"E, 51 "42'03.6"N) 
Antena Sektorowa 13-H: (19°35'45.7"E, 51 "42'03.6"N) 
Antena Sektorowa 14-GT: (19"35'45.7"E, 51 "42'03.6"N) 
Antena Sektorowa 15-V: (1 g035'45. 7"E, 51 "42'03.6"N) 
Antena Sektorowa 21-L: (19 "35'45.7"E, 51 O42'03.6"N) 
Antena Sektorowa 22-NU: (1g035'45. 7"E, 51 "42'03.6"N) 
Antena Sektorowa 23-H: (1g035'45. 7"E, 51 "42'03.6"N) 
Antena Sektorowa 24-GT: ( 1  9'35'45.7"E, 5 1°42'03. 6"N) 
Antena Sektorowa 25-V: (1g035'45. 7'% 5I042'03.6"N) 
Antena Sektorowa 31-L: (1g035'45. 7"E, 51 "42'03.6"N) 
Antena Sektorowa 32-NU: (1g035'45. 7"E, 51 "42'03.6"N) 
Antena Sektorowa 33-H: (1g035'45. 7"E, 51 "42'03.6"N) 
Antena Sektorowa 34-GT: (19"35'45.7"E, 51 "42'03.6"N) 
Antena Sektorowa 35- V: ( I  g035'45. 7'% 5I042'03.6"N) 
Radiolinia RLI: (1 9"35'45.7"E, 51 "42'03.6"N) 
Radiolinia RL2: ( I  9 "35'45.7"E, 51°42'03. 6"N) 
CzqstotliwoSC pracy instalacji: 
BOOMHz, SOOMHz, 1800MHz, 2100MHz,2600MHz, 23GHz, 80GHz 

WysokoSC Srodkow elektrycznych anten nad poziornern terenu: 
Antena Sektorowa I I-L: 59,20m 
Antena Sektorowa 12-NU: 59,20m 
Antena Sektorowa 13-H: 59,20m 
Antena Sektorowa 14-GT: 58,80m 
Antena Sektorowa 15-V: 58,80m 
Antena Sektorowa 21-L: 59,20m 
Antena Sektorowa 22-NU: 59,20m 
Antena Sektorowa 23-H: 59,20m 
Antena Sektorowa 24-GT: 58,80m 
Antena Sektorowa 25-V: 58,80m 
Antena Sektorowa 31-L: 59,20m 
Antena Sektorowa 32-NU: 59,20m 
Antena Sektorowa 33-H: 59,20m 
Antena Sektorowa 34-GT: 58,80m 
Antena Sektorowa 35-V: 58,80m 
Radiolinia RL I :  56,30m 
Radiolinia RL2: 56,30m 

Emisja pola elektromagnetycznego o rownowainych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczegdlnych anten: 
Anfena Sektorowa I I-L: 4919111, 
Antena Sektorowa 12-NU: 4375W 
Antena Sektorowa 13-H: 5959W 
Anferte Sektorowa 14-GT: 2158W 



Antena Sektorowa 15-V: 1692 W 
Antena Sektmwa 21-L: 4919W 
Antena Sektorowa 22-NU: 4375W 
Antena Sektorowa 23-H: 5959W 
Antena Sektorowa 24-GT: 2158W 
Antena Sektorowa 25- V: 1692 W 
Anfena Sektorowa 31-L: 4919 W 
Antena Sektorowa 32-NU: 4375W 
Antena Sektorowa 33-H: 5959W 
Anfena Sektorowa 34-GT: 2158 W 
Antena Sektorowa 35-V: 1692W 
Radiolinia RLI: 8822W 
Radiolinia RL2: 7079 W 
Zakresy azymutdw i kat6w pochylenia osi gtdwnych wiqzek promieniowania poszczegdlnych anten 
Instalacji: 
Antena Sektorowa 11-L: azymut On, pochylenie 0-6" (1800MHz) 
Antena SeMorowa 12-NU: azymut On, pochylenie 0-6" (2100MHz) 
Antena Sektorowa 13-H: azymut 0°,  pochylenie 0-6" (2600MHz) 
Antena Sektorowa 14-GT: azymut OD, pochylenie 0-10" (9OOMHz) 
Antena Sektorowa 15-V: azymut 0" , pochylenie 0-10" (800MHz) 
Antena Sektorowa 21-L: azymut loo" ,  pochylenie 0-6" (1800MHz) 
Antena Sektorowa 22-NU: azymut loo",  pochylenie 0-6" (2100MHz) 
Antena Sektorowa 23-H: azymut loo",  pochylenie 0-6" (2600MHz) 
Antena Sektorowa 24-GT: azymut loo",  pochylenie 0-10" (9OOMHz) 
Antena Sektorowa 25-V: azymut loo" ,  pochylenie 0-10" (800MHz) 
Antena Sektorowa 31-L: azymut 240a, pochylenie 0-6" (1800MHz) 
Antena Sektorowa 32-NU: azymut 240°, pochylenie 0-6" (2100MHz) 
Antena Sektorowa 33-H: azymut 240°, pochylenie 0-6" (2600MHz) 
Antena Sektorowa 34-GT: azymut 240°, pochylenie 0-10" (QOOMHz) 
Antena Sektorowa 35-V: azymut 240°, pochylenie 0-70" (800MHz) 
Radiolinia RL I :  azymut 120" +A30 q pochylenie 0" 

wskazanym poniiej rozporzqdzeniu odlegioSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glbwnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 12-NU miejsca dostepne dla IudnoSci nie znajdujq siq w okreSlonej we 
wskazanym poniiej rozporzqdzeniu odlegioSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gtdwnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 13-H miejsca dostppne dla IudnoSci nie znajdujq sip w okreSlonej we 
wskazanym poniiej rozponqdzeniu odlegbbci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glbwnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 14-GT miejsca dostqpne dla IudnoSci nie znajdujq siq w okreSlonej we 
wskazanym poniiej rozponqdzeniu odlegioSci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glbwnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 15-V miejsca dostqpne dla IudnoSci nie znajdujq siq w okreSlonej we 
wskazanym poniiej rozporzqdzeniu odlegbSci od Srodka elekttycznego anteny w osi jej gf6wnej wiqzki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 21-L miejsca dostqpne dla IudnoSci nie znajdujq siq w okreSlonej we 
wskazanym poniiej rozporzqdzeniu odlegiobci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej N w n e j  wiqzki 
promieniowania, 

1 Dla anteny Antena Sektorowa 22-NU miejsca dostqpne dla IudnoSci nie znajdujq siq w okreSlonej we 

LP 6. 

P4 Sp. 20.0. ul. Takntawa 7,02677 \NarszawaI X#il Wyrfz$& Gaspodarczy Krzjowega RejeW Srldawega 
S$d RRejonow), dla m. st. Warstawy KflS 0000217207 FEGON Of 5808609 NIP 951-21-2W77 Kapit&za&doy48.856.500,00 PLN 

Radiolinia RL2: azymut 290" +/-30; pochylenie 0" 
Dla anteny Antena Sektorowa 11-L miejsca dostppne dla IudnoSci nie znajdujq sip w okreSlonej we 



P4 Sp. z 0.0. ul. TaSmwa?, 02-677 Warszawa, Xltl Wydr'& Gospodarczy Krajowego Re- Sqdowego 
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US 7. 

13. 

wslrcazanym poni&J mqllrrqdzeniu odI@@Sci od Smdka leleMy(;$zn~go anteny w osijej gidwnej wiqzki 
prorni8niowania, 
Ula anfeny Antena SeMofow 23-H mielsca do&tpfle d!a IudmSci fik znajdufi siq w okr&faffezej we 
wkazanyrn pn&e] rozpofz(idtmiu odIe@ci od Srodka e I @ e f ~ e g a  snteny w mi  jeJ g#wnej w;zt3fki 
pmmieniow%1nJa, 
Dla anteny Antma Sekfarowe 24-G3 miejsm dostqpnne eEla ludno$ci nie amjdujq siq w okre9fanej we 
wslcazanym poni2ej mzponqdzen~~ irdle@&ct od d m ~  @ i e M ~ n @ o  ankny w .os8 jej @uvlfy' wiqzkf 
pmmkniowan $a, 
Dia anfeny dnZrsna SeMomwa 35,V mie$aa doswne dh ludnoSd nk majdujq &@ u okmSEonej w 
wsiwanyrn poni2eJ mzporzqdzenC odiegbd~i rad SWka elaMmi~dgrr anleny w os iJ~ j  gh5wnej wiqzkf 
pmmieniomnia, 
Dia anteny Anteaa SeIctwwa 37-L m3ejs~a dmfqpne ldCa kr&aSci nie znajdujq sJ$ w akmdIm9i we 
wskazanym pon&j mzPo&q&enju odEe@Sr=i ad 6mdke eEi~ktrycznego antmy w wf&j @wnei w@W 
pm~nieniomnia~ 
Dla anteny Aniena SeWomwc? 32-NU mi-em do&@pn& dla fudno&ci prje maJ'dtrjq s& w okreSonej we 
wskaxenym poni2ej mzparzqtkeniu odmSe i  od 6mdb eIeM$rmneqo artEe1~y w asijej @wnej @zJ%i 
pmmieniowania, 
019 anteffy Ante-fla S&Momwa 33.-N rnlejsoa rhst~pne dla ludn@d nie znaJdujq sje w okmSonej we 
wsk~zanym pon&c~?j rospam&@nb o&@&ci ad 9mdka ebktryeznego anteny w mi jej @wnej wiqzki 
pmrn~mkwnia, 
Dla anf~ny Wntena 8ektomwa 34-GP ~ & ~ S C Z I  d&pnrs dla k~dnb&' nb zna@ujq w &&Eonej we 
W z a n y m  pon&ej 1101POr~~tfi!8FFiU odJra#~$ci od dMka ~hktryaffwo anteny w o@i@j gk5wnej w&M 
pmmkanioweinia, 
DIa mteny An&oa &&tomwa 3 x V  mie&_ca ddyst@pm dEa I u ~ 8 c i  nie znajdqjij s@ w oWSlont3j we 
wskaz~njm pangbj mzpo~dzmiu  o d ~ 8 ~ c i  od Smdka ejk4iMycznetgo anteny w osi@j @w@f wiqfkr' 
pfon?&niomnia, 
a satem, zg@&ie z prjrepkami wydanyml na podtdawie art 6Q ustaw z dnia 3 p~fdzbm& 2008~ o 
mfmpnianien& fnfarmacji o drodowkdm i j q o  ~ c h m n k ~  udzhk sp&mMsiwa w achm~t"e ~mdawlska 
o m  o om~aah txW.zi-nr'a @a &mdowkda, tj Rozpmijdzenbm Rady Minktt6w s dnia fQ %~~eStlk 
2tW9 r. w spmwie prpedsi.gwziqd maqqorcJi znawqm odaz&lywaC na SdoMlcsh (&.U. 2018 poz. 
78391, pnedmlofow~ &staIat$a ni'e @st h l ~ m n ~  jake prs'~dsiqw@d& m@ce mwse bqdd 
mqqce pot&ncJ;3lfJje znamqm oddzia&mC na &vdowi&a. 

- 
M&niM pamiarw poziomdw pSJl e l e M r o m ~ n e ~ n y 6 h  - jako z&pzntk (rapon' z pomiardw) 

Miejscouw&C:, dab: Wemzawa, 2020-09-22 

' 

tmiq i n d o  osaby repremntujqcej pp0mtfz;ile~~o In&aS&jq: Podpis jest pmvvi wy 
P 

Podpis: 
91p 

.EST 
11. Wypetnia organ o~hmny $rudowiska przyjmujqcy tgllosrenh 
D azare' 
. . a2 ... .~m~ae.:: .... .... . . 





Laboratorium EMVO Sp. J. Urbaiiski, Pawelak 
ul. Jasna 1 

00-013 Warszawa 

Sprawozdanie z pomiar6w p61 elektromagnetycznych - Jrodowisko og6lne 

nr 47/09 / 0q2020-~4-w 
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. Rer pisemnej zgody Laboratorlum nlnlejzror aprawordanle rile moie byf powielane inaczej. jak tylko w caioici . Ponadto wyniki dotyczq 
tylko badanych oblcktbw przywolanych w nlr\le)rrym hpfawo?danlu z badari" 
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1, informacje ogblne. 

71-- - - : -A-ac , - -  
P4 sp. z o.o., ul. TaSmowa 7,02-667 Wardawa 

Lirbrl IIUU~WU osoba udzielaiaca informacii - 
lst%ne informacje dostarctone.ptzez komplet inforrnacji niezbqdnyt 
klienta - .  * ". 
Dane otrzymahe od klienta' mogqcd . 

i opracowania sprawozdania - - -  - 

dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pr 
miee w&ki na wain 

230, pow. tbdzki, woj. t6dzkie 

8 brak opadbw 
w>,.gi 

'G 
# nie wystqpujq 

Gd 

2. Podstawa prawna. 

2.1 Normy i rozporzqdzenia: 
- ~ozporzqdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposob6w sprawdzanla dotrzyrnania 

dopuszczalnych poziom6w p6l elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) 
- Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziorndw p61 

elektromagnetycznych w irodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) 
- Obwieszwenie 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 pomiarciw 
Metodologia pomiarowa 

Cel badari 

Pomiary w oparciu o Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. 
w sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania dopuszualnych poziom6w p6l 
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258), 
Dokument PCA DAB-18 ,Program akredytacji laboratori6w badawczych 
wykonujqcych porniary pola elektrornagnetyunego w SrodowiskuJ' wyd. 1, 
Warszawa, 02.02.2017 r. 

OkreSlenie wartoSci natqienia pola elektrycznego w miejscach dostgpnych dla 
IudnaSd. 

,Be2 pisernnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byC powielane inanej, jaktylko w catoici. Ponadto wyniki dotyczq 
tylko babnych pbiektbw ptzywotgnych w niniejgym sprawardaniu z badah" 
47/09/0~/2020-~4-w Strona 3 z 10 



Opiszestawu pomiarowego Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 
400V/m pracujqca w paimie 0,1 - 90 GHz, jwiadectwo wydane przez 
Laboratorium Wzorc6w i Metrologii Pola Elektrornagnetycznego, lnstytut 
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej. 
jwiadectwo waine do 01.07.2021r. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 
pracujqca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotnoSci 5% = 95%. 
Niepewnoid rozszerzona wynosi 56% przy poziornie ufnoici 95% z 
uwzglqdnieniern wsp6tczynnika rozszerzenia k=2. 

Wyposaienie pornocnicze Terrnohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618, 
jwiadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez 
Laboratoriurn Porniarowe "MUTECH". 
Przyrniar wstqgowy SIABIIA, nr identyfikacyjny 31WL, iwiadectwo wzorcowania 
nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okrqgowego 
Urzqdu Miar w Gdalisku. 
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurq sprawdzeri okresowych 
IS/P016-11/03. 

Pomiary zostaty wykonane 1. na gt6wnych i pornocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach 
zbliionych do azyrnutdw anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych 
zgodnie z wyrnaganiarni pkt 12, 13, 14 i 19 zatqcznika do rozporzqdzenia 
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), 

2. na obszarze porniarowyrn, dla ktbrego, na podstawie uprzednio wykonanych 
obliczeli uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono rnoiliwoid wystqpowania 
p61 elektromagnetycznych o poziornach zbliionych do poziom6w 
dopuszczalnych zgodnie z wyrnaganiarni pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 
zatqcznika do rozporzqdzenia Ministra Klirnatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 
2020, poz. 258). Wyniki obliczeri nie uwzglqdniaty pararnetr6w pracy instalacji 
innych operator6w wystqpujqcych na obiekcie bqdi w obszarze porniarowyrn. 

3. w miejscach dostqpnych dla ludnoici. 
4. miejsca niedostqpne podczas wykonywania porniardw wskazane zostafy w pkt 

6 (tabeli wyniki porniar6w) 
5. wyniki porniar6w uzyskane zostaty przy uwzglqdnieniu poprawek 

porniarowych przekazanych przez zleceniodawcq oraz przy rzeczywistych 
warunkach pracy instalacji innych operator6w (w przypadku wystqpowania). 
W takiej sytuacji uwzglqdniono jednolitq poprawkq pomiarowq wynoszqcq 1,4 

Szczeg6lne warunki podczas Porniary wykonane zostaty podczas obowiqzywania w kraju stanu epidemii, 
wykonywania porniar6w 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 pbin. zrn.9)) 

Warunki pracy urzqdzei 
nadawczych 

Podczas pomiar6w zostaty uwzglqdnione poprawki porniarowe przekazane przez 
zleceniodawcq, urnoiliwiajqce uwzglqdnienie maksyrnalnych pararnetrbw pracy 
instalacji zgodnie z pkt 7 zatqcznika do Rozporzqdzeniern Ministra Klirnatu z dnia 
17 lutego 2020 r. w sprawie sposob6w sprawdzania dotrzyrnania dopuszczalnych 
poziomdw p61 elektrornagnetycznych w irodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258). 

4.Zr6inlcowanie dopuszczalne poziomy p6t elektromagnetycznych. 
Zakresy znajdujq siq w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sq w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2448). 

I od 400 MHz do 2000 MHz I 1,375 x f I 0,0037 x f O" I f / 200 I 
od 2 GHz do 300 GHz 

,,Be2 pisernnej zgody Laboratoriurn niniejsze sprawozdanie nie rnoie byC powielane inaczej, jak tylko w caioici. Ponadto wyniki dotyczq 
tylko badanych obiekt6w p~ywobnych w niniejszyrn sprawozdaniu z badah" 
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5. Charakterystyka irbdef PEM. 
Zgodnie z informacja otrzymang od klienta pomiary zostaiy wykonane przy ustawieniach pochylenia anten 
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatqcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku. 

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta 

,,Bez pisernnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie mo ie  by15 powielane inaczej, jak tylko w catojci. Ponadto wyniki dotyczq 
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari" 
47/09/0~/2020-P4-W Strona 5 z 10 

Charakerystyka 
promieniowania 

Rzeczywisiy czas pracy 
rhmw 

Rodxaj wytwananego 

Charakterystyka promieniowania 

R?.eczywisty uas P ~ W  Ihfdobl 

Rodzaj wpualz;mego pola 

LP 1 Wyuczegdtnienie 

Lp 

kieru n kowa 

24 

stacjonarne 

sektor 3 

pda 
Wyszczeg6lnienie 

I 

1 

3 

II 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

sektor 1 sektor 2 

I Nadajnik stacji bazowej: 

Nadajnik mcji bazawej: 

Typ / Producent 
CzgstottiwoSE 
(pasmo) MHZ 

Maksymalna moc 
nadawarrana 
sektor [dBm] 

1 I 'fyp / Produceni 

2 Cz~&stotliwo56 @asma) MHz 900 

46 3 

DBS / Huawei 

Maksymalna moc tradawana na sektor FdBm] 

II 

1 

2 i 

Obciq2enie: 

800 

45,62 

900 

46 

TLpan'eny 

Producentanteny 

lIoSi anten 

Azymut 
t a b s  f q t h  

pochyfenb anten 
I"J 

WysokoMzafm. 
n.p.t, [m] 
EtRP [W] 

Obciq2enie: 

1800 

49,03 

Xyp anteny 

Producent anteny 

800 

45,62 

900 

46 

Huawei 
A794517RO 

Huawei 

1 

3 

4 

5 

6 

1800 

49,03 

800 

45,62 

2100 

47,8 

Huawei 
A794517RO 

Huawei 

1 lloC anten 

mfmt 
rakes Iqtaw pochylenia anten [o] 

Wysoko66 zainsi. n.pt Em] 

1800 

49,03 

Huawei 
A794517RO 

Huawei 

1 

2600 

49,03 

7 I El Rp MI 

2100 

47,8 

Huawei 
A794517RO 

Huawei 

1 

- 
2600 

49,03 

2100 

47,8 

Kathrein 
80010651 

Kathrein 

1 

0 

240 

2600 

49,03 

0,00- 
10,OO 

58,80 

2158 

100 

Kathrein 
80010651 

Kathrein 

1 

0,OO-10,OO 

58,230 

2158 

0,oo- 
10,OO 

58,80 

2158 

Kathrein 
80010651 

Kathrein 

1 

0,oo- 
10,OO 

58,80 

1692 

Kathrein 
80010651 

Kathrein 

I 

Huawei 
A794517RO 

Huawei 

1 

Kathrein 
80010651 

Kathrein 

1 

0,oo- 
10,OO 

58,80 

1692 

Kathrein 
80010651 

Kathrein 

1 

0,OO-10,OO 

58,80 

1692 

0,oo- 
6,OO 

59,20 

4919 

0,OO-6,00 

59,20 

4919 

0,OO-6,OO 

59,20 

4375 

Huawei 
A794517RO 

Huawei 

1 

0,oo- 
6,OO 

59,20 

4919 

0,OO-6,OO 

59,20 

5959 

0,oo- 
6,OO 

59,20 

4375 

Kathrein 
80010651 

Kathrein 

1 

0,oo- 
6,OO 

59,20 

5959 

0,oo- 
6,OO 

59,20 

4375 

0,oo- 
6,OO 

59,20 

5959 

Kathrein 
80010651 

Kathrein 

1 

Kathrein 
80010651 

Kathrein 

1 



6. Wyniki pomiarhw. 
Wyniki pomiardw p61 elektromagnetycznych dla cel6w ochrony Srodowiska przedstawia poniisza tabela. Piony 
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2. 

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie byC powielane inaczej, jak tylko w catoici. Ponadto wy~ik i  dotyezq 
tylko badanych obiekt6w pnywo(anych w niniejszym sprawozdaniu z badah" 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

< 0,7* 

<0,7* 

<0,7* 

<0,7* 

< 0,7* 

<0,7* 

<0,7* 

<0,7* 

<0,7* 

< 0,7* 

< 0,7* 

1: 0,002 

< 0,002 

< 0,002 

< 0,002 

< 0,002 

< 0,002 

< 0,002 

< 0,002 

c 0,002 

< 0,002 

< 0,002 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OJ3 - 2,0 

013 - 2)0 

0,3 - 2,O 

Ot3 - 2,0 

0,3 - 2t0 

0,3 - 2,O 

0,3 - 2,O 

0,3 - 2,0 

0,3 - 2,O 

0,3 - 2,0 

Ot3 - 2,' 

51042'19,8"N 19035t46,31tE 

51"42'23'0"N 19m35146,311E 

51"42103'111N 
19"3S151,4"E 

51"42'0215"N 19"35'56,5"E 

51"42'01*8"N 19'36101,611~ 

51'42'0112"N 
19"36'06,7"E 

51042'0016nN 
19"36'11,8"E 

51041'5919"N 19036116,6IlE 

51"42'02~1"N 
19"35'41,6"E 

51042'0015"N 1gO35137,1llE 

51'41'5910"N 190~5132,5IlE 

otoczenie stacji bazowej - 500 m od 
obiektu wzdtui gt. osi promieniowania - 

GKP 
otoczenie stacji bazowej - 600 m od 

obiektu wzdtui gt. osi promieniowania - 
GKP 

otoczenie stacji bazowej - 100 m od 
obiektu wzdtui gt. osi promieniowania - 

GKP 
otoczenie stacji bazowej - 200 m od 

obiektu wzdtui gt. osi promieniowania - 
G KP 

otoczenie stacji bazowej - 300 m od 
obiektu wzdtui gt. osi promieniowania - 

GKP 
otoczenie stacji bazowej - 400 m od 

obiektu wzdiui gt.osi promieniowania - 
GKP 

otoczenie stacji bazowej - 500 m od 
obieku wzdtui gt. osi promieniowania - 

GKP 
otoczenie stacji bazowej - 600 m od 

obiektu wzdtui g+. osi promieniowania - 
GKP 

otoczenie stacji bazowej - 100 m od 
obieku wzdtui gt. osi promieniowania - 

G KP - 

otoczenie stacji bazowej - 200 m od 
obiektu wzdtui gt. osi promieniowania - 

GKP 
otoczenie stacji bazowej - 400 m od 

obiektu wzdtui gt. osi promieniowania - 
GKP 

- 

- 

- 

- 



otoczenie stacji bqmwej - 150 m od 
19 60,7* 

51y:W.9:M obiaku r a r f i 2  d. osi pmrniaiowanki - - f0,002 43-2,Q 
19 35 52,9 E 6KP 

oto&lanie mc j i  bazowej - 70 m od 
20 c o p  - 4 0,002 

5'042"48yN oblektu rmdlut &. osi pmmieniowanla - - 'a3 - 2,0 
199514.48WE GKP 

otmzenie stacji basow4 - 150 m ad 
21 < 0,7* 4 0,002 - 0,s -2,Q 

51a42"5'0f1N ~bielrm rmdlui gl. ori pmrnieniowanb - 
2!3"35'38,9'E 

SKP 

22 < 0,P < 0,002 - 0,3 - 2,8 51°42'05,~"N otoaerrie rtacji bazowej - PKP 
19"35'43c8"E 

23 <O,P - C 0,002 - 0,3 - 2?8 
51°42'08,6"M otoczenie si~cgi batowj - PKP 
l~35'4l84"E 

24 +Z O,?" < 0,002 - 0,s - 2,O 
5lv42'07,2"N atoczenie stacji baxowej - RP 
1935'55,l"E 

25 <0,7* 0,002 - 4'- atocsenie stacji bamwej - PKP - ~ ~ a ~ a q e ~  
19*35143,3"E - 

26 <0,7* < 0,002 otoczenle stacfi bazowej - PKP - 51'41f57,0wN a3 - 2fl 19*33b3gclDE 

sr a0,P * 0,002 _ - 2,g uI. GoSciniee 230, MdS, pornb~ przed wej8ciem od strany 
Nd.-DPP 

B (0,7* - < O9OQ2 - 0,3 - 2'0 ul. (jogcimiec 232, tbdf, pornfar przed wej1ciern od mony - 
pfd.-DPP 

C 60,7* - 40,002 - O,3 - 2,O wl. Kfaowych Stank 45, t6df, porniar pned wejEiem od 
strony wsch.-DPP 

D <Q,7* < 0,002 - 0,3 - 2,O ogmdzony teren bet adresu, porniar przed brama ~d strony 
ptj't.-DPP 

E X0,P 0,002 - 0,3-2,O ul. GoSctn'mTec 236, t;bdf, pomiar przed wejdciem od stmny 
ptd.-DPP 

F <0,7* 6 0,002 - 0,3 - 2,O ul. Go$cfniec224, tbdf, pamiar pned WSciern od strony 
pld,-DPP 

6 c0,7* C 4002 - 0,3 - 2,O ul. GoScinlec 228, t6df, pornfar przed wej5ciern od strony 
pidrOPP 

H c0,7* < 0,002 - 0,3 -2,O ul. #re?~owych Stank 3ti, UdR pjomiar prxed wejhiem od 
strony zach.-DPP 

1 *O,TX - < 0,002 - 0,3 - 2,O ul. KraawycR Stanic 34b, kddt, pomiar prred wejfciem od 
Rrony rach.-DPP 

J c0,7' c 0,002 - R.3 - 2,O ul. Godeinkc 227, 18a8 pom'mr paedwejSciem od nrony 
pW.-WSC~.-DPP 

q p t o  najni- ~ o p ~ c m t n p  winale s~adawej i\ekt&Rej pola dia objqteg, porntammi lakresu aeptattiwo&i r n i n l ~ ~ r p  3889 ~ / m  
omz skfadourej rnagnetyczrwj min(MHgr)= Q105 Nrn. 
9 - pontej czuto4ci zestawu pomiarowgo 
GKP - gi6wne Merunkt pomiarowe 
PKP - pornocnicze Merunki pamlarowe 
DPP - dodatkowe pun& pornfarowe 
PP - pion pomiatowy 
U - nrepewneSC roazerzm wynasi 56% pny p~.lrornie uMoSn' S X  s uwzgIt:dnteniem wspcHcay~nlka rozszenenla b;l. 
k - - W p W b  MmmWW W m  mIa@ C&h'slenmunllceqJt%ej pbdaas p ~ z % r " d p m  (kpl,4), 
WM, - warto& wskafhikowa pozimu emisfi pdl eJektromag~etyunych Ejla rniejsc dostgpnych dla ludnoa dla sktabwej elektrymej 

pols 
WWI, - wartodB wskafnibwa pattomu emisji pbl elektromagnetycmych dIa rnlejsc dustepnych dla ludnoki dla s b d w e j  magnetyanej 

pola 

,Ber p'nwnnej w d y  labratoriunl nfniejsee! spraw&ni& nie mo2a bye powrelane insez-ej, jak qlko w cato&J. Ponabto wniki &otyczp 
- 

't$J& x lh@hWi&B& $ w h  w ~intejsr-yrn 8pmwzdanFu L badari" 
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7. Stwierdzenie zgodnogci 

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w irodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobdw 
sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, w 
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow p61 elektromagnetycznych w irodowisku 
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczqcych irddta wymagali, ktdre munq by6 spetnione (zatqcznik do rozporzqdzenia 
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadq podejmowania decyzji zgodnq z pkt 26 
zaiqcznika do rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikdw 
pomiardw pdl elektromagnetycznych wykonanych w dniu 16.09.2020 stwierdzono, i i  w miejscach dostqpnych dla 
ludnoici, dopuszczalne poziomy p61 elektromagnetycznych w irodowisku, okreSlone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska, uznaje siq za 
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktdrym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania 
dopuszczalnych poziomdw p61 elektromagnetycznych w irodowisku, udokumentowano, ze iadna z wartoici 
wskainikowych nie przekracza wartoSci 1. 

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

9. Spis zafqcznik6w. 

Zai. 1. Lokalizacja obiektu. 
Zai. 2. Widok piondw pomiarowych 
Zat. 3. Widok stacji bazowej 

Koniec sprawozdania 

Zat. 1. Lokalizacja obiektu 

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie by6 powielane inaczej, jak tylko w catoSci. Ponadto wyniki dotyczq 
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badah" 
47/09/0s/2020-~4-w Strona 8 z 10 



Zai. 2. Widok piondw pomiarowych 
N 

.Bez pisemnej zgody Labontoriurn niniejue sprawozdanie nie rnoze bye powielane inaczej, jak tylko w catoici. Ponadto wyniki dotyczq 
tylko ba6nych obiekt6w pmfmtych w nihiejszym sprawozdaniu z badari" 
47/09/0S/2020-~4-w Strona 9 z 10 

L GENDA: 6 instalacja radiokornunikacyjna az antena sektorowa 
A inna instalacja radiokornunikacyjna +;* antena radioliniowa 
VTA brak dostqpu 

pion pomiarowy ze wsp6tczynnikiem podanyrn przez operatora 
pion porniarowy w zasiegu innej instalacji radiokomunikacyjnej re wsp6tczynnikiern 2 

Odlegbgd, do kt6rej zostaly wykonane pomiary, rnierzpc od instalacji antenowej, wynosi rnin. 600 rn 

~ k a l a  1: 5000 



Zat. 3. Zatqczniki graficzne 

,,Be2 pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie by6 powielane inaczej, jak tylko w catolci. Ponadto wyniki dotyczq 
tylko badanych obiektdw przywobnych w niniejszym sprawozdaniu z badah" 
47/09/0s/2020-~4-w Strona 10 z 10 


