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Prezydent Miasta Biatystok

Ul. Slonimska 1

15-950 Bialystok

\\.asze pismo z alnia znak Nalz znak orr$1ji l:ozo outu 202046-03

Sprawa Informacja o ZML{NIE pf ntU gtn6U instalacji, kt6rej emisja nie wymaga pozwolenia.

Zgodnte z art. 152 ust. 6 Ustawy - Prawa ochrony Srodowiska (Dz. U .2017 poz. 519

z p62n. zm.). firma Emitel S.A. przesyla informacje o znianie parametr6w instalacji, kt6re nie

wymagajq ponownego zgloszenia. Na podstawie art. l22a ust. I pkt I i 2 Ustawy - Prawa ochrony

Srodowiska. zmiana parametr6w, nie powoduje zmiany poziom6w p6l elektromagnetycznych i nie

wymaga przeprowadzenia pomiar6w poziom6w p6l elektromagnetycznych- Zmiana parametr6w

dotyczy instalacji:

\l zalaczeniu
l. Uaktualniony formularz zgloszenia,
2. Potwierdzenie dokonania optaty skarbowej,
3. Pelnomocnictrvofirmy.
4. Sprawozdanie z obliczei PEM.

Z pow aZan i

Sp ran I pro$ adzi:
Ryszard ('hlcbda Koord)mator d5 Zarzadzan ra Ochrona Srodo\\1ska tcl. I I 6:7- 3 I - l 7, tel. kom. 501401-818. ryszard.chlcbdal4 dn itcl.pl
otrzynoj{:
I Adresat
2. DTP

Emitel S.A. z siedzibE i adresem w Warszawie (02-797) przy ul. F. Klimczaka 1, wpisana do rejestru pzedsiebiorc6w
prowadzonego peez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wa6zawie, Xlll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
SEdo,r€go pod numerem KRS: 0000716108, z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszqcym 17.933.500,00 zl
posiadajEca numer NIP:527-27-03-675. REGON: 146945210. posiadajqca status duzego przedsigbiorry w rozumieniu ustawy
o pzeciwdzialaniu nadmiernym op62nieniom wlransakcjach handlowych.

r.{t_},}IS.loItL
uRzADMIli.

Kance

SLR Biai.vstok / Centrum
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FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

l. Wypelnia podmiot prowadzqcy instalacje dokonuiacy iej zgloszenia
1 Nazwa i adres oeanu ochrony s@dowiska Masciwego do payiecia zgloszenia

Prezydent Miasta Bialystok
ul. Stonimska t, 15-028 Bialystok

2 Nazwa nstalacji zgodna z nazewniclwefi stosowanym plzez prcwac!2Acego nstalacje

SLR Bialystok / Centrum

3 Okre5lente nazw jednoslek tetytonalnych (gmin, powiatow i wojew6dztw)- na kt'rych terenie znajdup ste instalaqa, waz z podaniem symboli KfS jednoslek

teryloialnych. na Kdrydl teanie znatduje sie instalacja

Gmina: M. BIALYSTOK KTS: 10062013761011
Powiat: M. BIALYSTOK KTS: 10062013761000

Woiew6dztwo: POOLASKIE KTS: 10062000000000
4 Oznaczenie ptowadzacego instalacje. jego ades zamieszkania lub siedziby

Emitel S.A.
ul. F.Klimczaka 1

02.797 Warszawa

5 Adres zakhdu, na kdrego tercde prowadzona jest eksploataqa instalacji

ul. Cieszyiska 3, 15-371 Biatystok

6. Rodzaj instalaci, zgodnie z zahcznikien nr 2 do tozpotzqclzenia Minista Srodowb,€ z dnia 2 lipca 2010 t w sprawie zgloszenia instalacji wylwaaajqcydt
pola ebktromagnetyczna (Dz. U. Nt 130. poz. 879)

lnstalac.ia ,adiokomunikacyjna, radionawigacyjna i radiolokacyina, kt6rych r6wnowa2na ftoc promieniowana izotropowo wynosi nie
mniej nii 15 W, emitujecych pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz, z wylqczeniem instalacii uiywanych w

slu2bie radiokomunikacyjnei amatorskiej,

7 i zakres p@wadzonej dziatalno5ci. w tym wielko6d produkcji lub wielkoia Swiadczonych usfug

nie uslug w zakresie telekomunikacji oraz emisii program6w telewiryinych i radiowych na terenie calego kraiu

s

Wsrystkie dnitygodnia plzez calq dobe

I WelkoSC I rodzaj em$tt

Przedstawiono w tabelach w punkcie '12

10 Opis stosowanych nelod ograniczania emisji

Wielk066 emisji promieniowania elektromagnetycznego oglElniczana iest popzez zastosowanie nainowocze6nieisrych technologii
u:ywanych dziS na Swiecie. Sa to:

- najwyiszej klasy anteny charakleryzujqce siq wysokq kierunkowo6cie
- cyfryzacia sygnalu co pozwala na istotne obniienie mocy nadaczych
- stosowanie algorytm6w pruesylu pozwalajqcych na maksymalne wykorzystanie pasma czestotliwoSci

Zastosowane ograniczenia wielkosci emisji zapewniaiE, 2e w miejscach dostepnych dla ludno6ci poziom nateienia pola
elektromagnetycznego nie przekrocry dopuszczonych prawem wielkoSci.

12. Szczegdtowe alane- odpowiednio do todzaju instaladi. zgodne z Wmagantami okeilonymi w zafAczn*u fi 2 do rozporzqdzenia

Lp wyszczegolnienie

1

wspdbzedne geog@ficzne lub wspdlrzedne p@slokqtne plaskie anten instalacji, z dokladno5ciq odpowiednio do jednej dziesiAlej sekundy lub w
zaokAgleniu do 1 fi (wspdizedne mogq byt okre'lone z u|yciem lechnik GPS lub innych dostepnych technik. z zachowaniem v',ymaganei
dokladnoSct) w obowiqzujacym ukkdzie odntesiei przesttzennych;

23E 08'58,2" 53N 07'37,7"

Tab. 1. Parametry techniczne uklad6w antenowych €KO 101X2
(PR4, Radio Zlote Przeboje):

L.p. Pojedyncra antena Uiytkownik
Gldwne kierunki
promieniowania

Pochylenie wiEzki

sl6wnei
EIRP poiedynczej anleny

dec m n.p.t. deg

I 4 5 6 1

1 EKO 101X2

Emitel 88 , 108

0
77,1 0 190,5

2 EKO 101X2 73,9 190,6

3 EXO 101X2
90

0 190,6

EKO 101X2 73,9 0 190,6

Strona 1

11. lhfoinacja, czy stopiet ogtaniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujacymi paepisamt

0

77.1

4



t.p
Pochylenie wiQzki

.l6wnei
Pojedyncza antena Uiytkownik

Gldwne kierunki
promieniowania

wysokoit
zawiesaenia

EIRP pojedynczej anr€ny

MHz m n.p.t decdeg

I 2 3 4 s 5 7

1 ERNlOCD 6S,6 0 435,5

2 E RN lOCD
84

62,4 0 435,5

3 ERN lOCD 65,6 0 435,5

ERN lOCD
204

62,4 0 435,5

5 0 435,5ERN lOCD 65,6

6 ERNIOCD

Emilel 88 - 108

324
62,4 0 435,5

st6wnej
EIRP pojedynczej antenyL.p Uiytkownik

wy50koii

Bialystok_ GHz deg m n.p.t deg

I 2 4 5 6 7

1 VHLP1.]8,NC] Em te 38 721,1 45 0,5 263,03

2 VHLPI.38,NC3 Emitel 255.2 46 -3,6338 257,04

3 VHLPI,38-NC3 Emitel 143 ,1,56 630,96

HPA1,2D T3O FR,2NC Emitel 13 323 4S 0,06 251.].,A9

Emitel 32 50 -0,665 VHLPI.32-NC3 295,5 281,44

5 vHLPI -32-NC3 Emitel 32 122,8 60 0,5 501

6. vHLPl.38 Emitel 39 37 0,5 446,7

kwalifikacje instalacjijako przedsiewziqcia mogqcego znaczeco oddzialywac na 6rodowisko, o kt6rym mowa w paepisach wydanych na
podstawie art- 60 !stawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczehstwa w
ochronie 6rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na 6rodowisko - pzez podanie informacji, czy miejsca dostqpne dla ludno6ci znajdujq
sae w okreslonej w rozporzAdzeniu odleglosci od Srodk6w elektrycznych poszczeg6lnych anten. w osi ich gl6wnych wiazek promieniowania

6
radiodytuzia ( tab.'l - 2) - instalacia nie iest kwalifikowana jako przedsiewziecie mogqce zawsze lub mogace potencialnie

znaczqco oddzialywa6 na 5rodowisko
.adiolinie (tab.3)- nie dotyczy

Osie gl6wne anteny telewiryjnei skierowane se w kierunku widnokregu (r6wnolegle do powierzchni terenu). Osie gl6wne
maksymalnych arymut6w promieniowania w 2adnym punkcie nie przecinail mie.isc dostepnych dla ludnosci.

7
wyniki pofiiat5w poziom6w p6l eleKromagneucznych, o ktirych mowa w art 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 t. - Prawo ochrony (roclowiska

ieili lakie byly Wrnagane
Sprawozdanie z pomiar6w w zalaczeniu.

13 Miejscowosc, data tok - niesiac - dzien):

lmie i nazwisko osoby repEzentujqcej prcwadzAcego instalacje

Podpis

ll. wypelnia organ ochrony 5rodowiska prryjmujqcy zgloszenie

Numer zgloszentaD ata za rele strowan i a zglo sze ni a

IIIIIII

Tab. 2. Parametry techniczne uklad6w antenowych ERN 100 CD

(Program 2 PR):

Strona 2

Tab. 3. Parametry techniczne radiolinii

Pojedyncze antena

3

60

(

Krak6w,2020-05-14

Ryszard Chlebda

08.06.2020                         DOŚ-I.6222.1.22.2020
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1. INFORMACJE OGoLNE

1.1. Cel badan

Niniejsze sprarvozdanie zawiera rwniki obliczeri natg2enia pola elektrycznego emitowanego przez

planorvan4 do uruchomieoia antcnE radiolinii rv relacji SLR Bialrstok / Centrum - Interoute

Bialvstok ul. \\'gglorva 5 przewidzian4 do zamontotrania na wie2i'SLR Biali'stok / Centrum.

Celem obliczeri iest okreSleoie zmianl poziom6rv pola elekttomagnetycznego' w mieiscach
dostgpnych dla ludnoSci, w otoczeniu SLR Bialystok / Centrum.

\\- opracon'aniu srkorzrstano przedstawione przez producenta szczeg6lo'w-e dane techniczne

badanego trz4dzenia oraz pararnetn etnisline zawarte rv proiekcie WSC 8380-20-UT1.

1.2. Obiekt badari

Obiektem badari jest otoczenie obiektu SLR Bialvstok / Centrum, EmiTel S.A.

Instalacj4 bgdaca lr6dtem pola elektromagnerycznego iest wieia o wysokoSci 71 m wtaz z

zainstalos-ant mi na nim antenami.

1.3. Charakterystyka techniczna obiektu badari:

Vidmo pola elektromagnet)'cznego zidenq'fikorvano na podstarvie dostarczon;'ch przez

zleceniodawca danych technicznych urz.4dzeniz, kt6re przedstawiono w tabeli 1'

Przedstarvione da"e odpowiadai4 rodzaiowi Praq', przy kt6rym s-rstqpui4 Pola
elektromagnen czne o najrv_rzsz1.m mo2li$rm poziomie. Charakterysq'ka antenl', bgd4cei lr6dlem

pola elektromagne$'cznego iest kierunkorva. Czas pracr Zr5dla rynosi 2-l godzinv na dobg'



Tab.1 . Parametn' technicznej instalacji

Nr i16dla I

Uiytkon'nik ENIITEL

Nazwa i qp urzqdzenia iPasolink

Numer fabryczoy Brak dautch

Producent NEC

Rok produkcli Brak danvch

Rok uruchomienia 2020

Dziedzina zastoso*'ari Telekomunikacia

Czgstotlis oSt znamionorva 38 906 NIHz

Rodzai rnodulacii 56I\IHz, 128QAIU

Moc q j6cion'a znemiono*a 17,0 dBm

Moc syi6cior-a rzeczr-uista 17,0 dBm

Efeknrvoy czas pracy it6dla [h/dobgl 21

F

Rodzai toru przesl'lowego Utz4dzenie
DlugoS6 roru Nadar*'cze przr- aotenie

Stra$ w torze 0,5d8

.N

Rodz.i i t] p obci4ieoia (anrenr.) vHLPI-38

I7yaiar obci4ieaia (rozmiary antenv) o 0,3m

Wvsoko6a zainstalorvania [m n.p.t.l 60

Konfiguracia [pigtra x 6cianyl L\1

Zysk energetyczay l0 dBi

Moc promieniorvana (EiRP) . 6,7 W

KierunkowaCharal<ten.stt'ka paomieoiorvarria

Azr-mut

Polanzacja

37,Oo

Producent Andrerv



1.4. Narzqdzia badari

Oprogramos'anie: EllI-{B \'2.9. 1. 1

Producent: Aldena

1.5. Metodyka tykonyrvania obliczeri

Sprarvdzenia dorzrmania dopuszczalnvch poziom6u' p6[ elektromagnefi cznlch w 6rodosisku
dokonuje sig metod4 obliczeri p6l elektromagnetycznych rv Srodowisku w otoczeniu planou'anei
antenl radiol.inii, z uw-zglqdnieniem poziom6rv p6l elektromagneq cznych okre6lonych podczas

pomiar6w-.

\\'r'znaczomr makst'malne natgienie skladorvej elektncznej pola elektromagnefi cznego rv celu

sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnvch poziom6w p6l elektromagnett cznt'ch pochodz4c,vch

od planos'anei radiolinii rv 6rodowisku, s' otoczeniu obiektu.

1.7. Inne ilidla p6l elektromagnerycznych

Na badanvm obszarze s,lstgpuj4 pola elektromagnetyczne, kr6q ch ir5dlami s4 inne anteny

zainstalowane na wieiy SLR Bialystok / Centrum, kt6rych poziomy zostaly ustalone podczas

pomiar5s', kt6rych rwoiki zarrarte sa \r spra$'ozdaniu u 7197 /3/2016 z 16 sqcznia 2016 r.

rn'konane przez Emilab Gonet i sp6lka, sp. i. Laboratorium Badawcze, T2-200 Nowogard, ul.

\\'ojska Polskiego 3/ 1 04.

1.8. Dopuszczalne poziomy p6l elektromagnetycznych

OdlegloSci ulstgporvania granicznl'ch poziom6w sklado*'ei elektrycznei pola

elektromagnen'cznego podano rr tabeli 2.



2. OPRACOWANIE WYNIKOW ONUCZBN

v
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Rrs.1. Rozklad poziom6v pola elektromagne tl.cznego rv otoczeniu norvo projektorvanej linii
radios'ej rv przekroju pionoslm.

T-



Rvs.2. Rzut poziomy rozkladu pola elektromagnetycznego anteny nowo proiektosznei linii radiowei w

otoczeniu SLR Biall-stok / Centrum przervidzianej do zainstalosania na vlsokoici 60 m oad poziomem

tcrcou.
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I

E

'Ys
lltral

Fot. l. SLR Biallstok / Centrum - \\'idok obiektu
\\'la(ciciel instalacji EmiTel Sp. z o.<.r

Nazrva obiektu SLR Bialystok / Centrum
15-371 Bialystok,
ul. Cieszviska 3

Porr'iat
\\'ojerv6dznvo podlaskie
1)olozcnic Obiekt radiokomunikao'jnv
Informacje dodatkorve urz4dze nia nadarvcze niedostgpne dla ludnoici
\\'sp5lrzgdne geograficzne 53N 07' 37,7"

23E 08'58,2"
\\'vsoko(6 posadorrienia wie2r: 150 m n.p.m
\\'rsoko(6 u-iezr: 7l m n.p.t

I

,\dres:
m. Rialvstok



Jako wynik badari dla danego pionu przyigto warto66 maksrmaln4 rwnikajaca z obliczed
przeprorvadzonvch na v"ysokoici pracuj4cej radiolinii oraz odniesiono od 0,3 m do 2 m n.p.t.
rv pionie pod gl6rvnvm kierunkiem promieniouznia radiolinii, co odporviada gl6wnemu
kierunkosi pomiarorvemu.

Tabela nr 2.

* \\-arto6i zmlerzai4ca do 0,1) jest poza zakresein obliczeniorwm

Obliczenia urkonal

Data: Imig i nazwisko Podpis

2tl2tl-l)5-ll- r. Jucek Focht wtk

Nazwa sanowiska pracy - badania nat€ienia pola elektrycznego dla cel6rv ochrony 5rodowiska
Nazwa ir6del p6l - urz4&enia nadawczo-odbiorcze.
Natg2enie pola elektrl'cznego. Ekspozycia o dzialaniu og6lnym.

Nr
pionu

Opis punkt6rv oblicze nios'r'ch \\'artoSi
obliczona
I], ['/m]

Niepervno6d
obliczeniorva

F'/-l

\\'rsoko66
punktu,
kt6rego
s.\-konano
obliczenia

lml n.p.t.

dla

I Azvmut 37,0" kierunek gl6snej
wiazki promieniowania na

odleglo(ci 1,9 m od czola antenr'
(poziomo - maksimum)

61,0 +fr i 60,0

2 Az1'mut 37,0" kerunek gl6wnei
wi4zki promieoiorvania (dolna
krarvgdZ rvi4zki)

61,0 +0,5 60 t)

3 Az1'mut 37,0" kierunek gl6w'nei
rvi4zki promieniorvania (gorna
krawgdZ wi4zki)

61.{ ) +{) i 60,0

.l Azymut 37,0' kierunek gl6u-nej
wi4zki p romieniowznia

0,0* +r) i 0,3 - 2,0



3. OCENA ODDZIALYWANIA POI.ANA SRODOWISKO. WNIOSKI.

\\-edlug sprarvozdania z pomiar6rv u 7197 /S/2016 \\1'konanego przez Er,:,il,z,b Gonet i sp6lka,
sp- l. Laboratorium Badarvcze, 72-200 Nou,ogard, ul. \\biska Polskiego 3/104 rv miejscach
dostgpnl'ch dla ludnoSci w otoczeniu SLR Bialvstok / Centrum najur-2sza zmierzona p'arto(c

sklados'ei elektrycznej pola elektromagneB'cznego rv zakresie czgstotliu'o6ci 80 NIHz - 50 GHz
jest mnicisza od 2,0 \'/m i rie przekracza dopuszczalnei *arto6ci granicznei ulnoszacei 6l \'/m.

Poziom promieniorvania obliczeniosl' pochodz4cr z norvo projekto*anej radiolinii v mielscach
dostqpnl'ch dla ludzi od 0,3m do 2m n,p.t. iest poza zakresem obliczeniosrm.

T.ainstalos'anie i uruchomienie antenv radiolinii na wie2r' SLR Biallstok / Centrurr nie
sporvoduiq zmiany poziom6w p6l elekttomagnetycznych w mieiscach dostqpnych dla
ludno6ci, rv (rodowisku otaczaj4s'm instalaclg i fi'm samvm nic zachodz4 przeslanki opisane rv
art. l22a ust.l pkt 1 i 2 Pra*z Ochronl Sroclosiska, tvrn samvm pt> icj uruchomicoiu nie bgdzie
wymagane przeprowadzenie pomiat6w poziom6w p6l elektromagnetycznych.

Zgodnte z pkt.4 normv PN- -EN 62311:2010,,Ocena urz4dzeri elektronicznr-ch i elektrycznlch
rv odniesieniu do ograniczeri ekspozrcji ludno(ci u' polach elekromagnetr cznl ch (0 Hz-300
GHz)" przr'lmuje siE, 2e instalacje bqd4ce ir5dlami p6l elektromagnen cznvch nie stnvarzaj4ce
p<il elektromagneq'cznl ch o poziomaclr tl2szvch ni2 l: poziomorv dopuszczalnvch spclniai4
rwmagania tej normv bez dalszego sprawdzania. Bior4c pod urvagg powt2sze przvjmuje sig, 2e

istotnymi zmiar'ami instalacji emituj4cych pola elektromagnetvczoe sa u,'szelkie zmianv sposobu
funkcjonov'ania takich instalacji lub ich rozbudorr', kt6re spowoduj4 z'r,'igkszenie poziom6v p6l
elektromagnetr cznrch slstEpuj4cvch rv ich otoczeniu do warto6ci Yz poziom6w
dopuszczalnvch p6l, okre(lonlch rv przepisach ochronr' (rodowiska dla rakich instalacji.

Zgodnte z ponr2szl'm a rv szczeg6lno6ci ,'rrnikami prezento\\,ant'mi w tabeli nr 2 rvok6l instalacjt
SLR Biallstok / Centrum nie nastqpi wzrost natg2enia p6l elektromagnen cznr-ch do r,':

rvarto(ci dopuszczalnci tj. 30,5\'/m, dlatego planorvant zmiana nie zalicza siq do zmian
istotnych instalacii.

Spras.dzil i autonzos'al ;

Data: Imiq i nazu'isko Poclpis

14.05.2020t RlszardChlebda

O odo



Odno(nikr:

1. Ustarva z dna 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodorviska [)2.U. z 2017 r.poz.5'l9,zp6it.
zm.),

2. Rozporz4d,zerie N{inista Zdrowia rv sprawie dopuszczalnych poziom5w p6l
elektromagnetycznych ',v 6rodowiskwz dr,. 19.12.2019 r. (Dz. U. 2019 po2.2448),

3. Rozporz4dzenie IUinisra Klimatu w sprawie sposob6v spraw&ania dotr4'mania
dopuszczalnych poziom6rv p6l elektomagnerycznych v. 6rodowisku z dn. 17.02.2020 r. (Dz. U.
2020 poz. 258)

4. Rozporz4d,zenie N{inistra Srodowiska z dn;La 2l\pca 2010 r. r' spraw-ie rodzaj6w instalacii, kt6rych
eksploatacja rlmaga zgloszrnia (Dz. U. Nr 130 Poz.880),

5. Rozporz4dzenie l\{inistra Srodowiska z dr.ra 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszetia instalacji
rr1'twarzaj4cych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130 poz.879),

6. Rozporz4dzeoie Radr' 1\finistr6rv z dnia 9 lisropada 2010 r. w sprarvie przedsipwzigi mog4cych
zt cz4co oddziatJrva6 na (rodou'isko (Dz. U. Nr 213 poz. 1391).

7. Sprau'ozdanie z pomiar6'*'nr 7197 /3/2016.


