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Lublin, dnia 25.01.2021r.

til(
Polkomtel lnfrastruktura Sp. z o, o
ul, Konstrukto6ka 4
02{73 Warczawa

Adres do koresoondencii (oelnomocnik):

Marcin Osial (Pelnomocnik)
Atem-Polska Sp. z o. o
Al. Witosa 3
20-315 Lublin
tel. 509 837 895
m.osial@atem.com.pl

Urrad Miasta BiatEtok
Departament Ochrony Srodowiska

ul. Slonimska I
15-950 Bialystok

Dotyczy: zgloszenia zmiany parametr6w instalacji radiokomunikacylnej polkomtel lnfrastruktura
8T13040 Bia_Mickiewicza

W zwiqzku ze zmiane parametr6w instalacji radiokomunikacyjnej telefonii kom6rkowej przesylam formularz
zgloszenia instalacji.

Wraz z formulazem przesylam:
1/ kopiq pomiar5w p6l elektromagnetycznych
2/ kopiq aktualnego pelnomocnictwa
3/ potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowej za pelnomocnictwo
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FORITUARZ ZGLOSZEN tA tN STALACJT VWTWARAJ ACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

l. \rvypelnia podmiot prowadzqcy instalacje dokonujqcy jej zglGzenia

Nazwa i adres organu ochrorry Srodowiska wlasciwego do przyigcia zgloszenia
Unqd Miasfa Bialystok.
Depa damenl Ochrony Srodow i ska
ul. $onimska 1

1$950 Biatystok

1

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym pzez prowadzecego instialacje

lnstalacja radiokomunikacyjna BTl 3010 BIA MICKIEWCA
3. Okreglenie nazw jednostek teMorialnych (gmin, powiatow i wojew6dztw), na kt6rych terenie znajduje sie

instalacja, wraz z podaniem symboli NTSI) jednostek lerytorialnych, na kl6rych terenie znajduje sie instalacja
REGION WSCHODNI 1.3
woJ. PoDLASKIE 2.3.20
PODREG,ON 37 - BTALOSTOCK 3.3.20.37
Powiat m. Biatystok 1.3.20.37.61
M. Bialystok 5.3.20.37.61.01.1
Oznaczenie prowadz4cego instalacjg, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel lnfrastruktura Sp. z o.o., Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa;

4

5. Adres zakladu, na kt6rego terenie prowadzona jest eksploatacra instalacji
15.354 Bialystok, ul. Milosza 2, Wqi. podlaskie

6.RodzajinStalacli,zgodniezzalqanikiemnr2dorozpozqdzeniaM@
sprawie zgloszenia instalacji wylwazajqcych pola eleKromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
instalacje ndiokomunikacyine, kt6rych rownowa2na moc promieniowania izotropowo
wynosi nie mniei ni2 15W, emitujqce pola elehromagnetyczne o czgstotliwoiciach od
30 kHz do 3(N GHz.

0r.w

8. Czas fu nkc.ionowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobq

Ahtena R6wnox6rna moc
paomieniorana izotropou,o

(E|RP) IWI
,| 14s30
2 14530

16433
16433

6
7(RL) 707,9s

i2)\MelkoSC i emt
9. Vvielko66 i rodzaj emisji2)

Obliczone moce EIRP odpowiadajA maksymalnym wielho5ciom z jakimi instalacja
mo2e pracowae. hstalacja ndi*omunikacyjna automatycznie dostosowuje me
nadawania(emisji) zale2nie od odleglo5ci apant6w telefonicznych nawigzujecych z
nimi po+eczenie.
lnstalacja jest zdalnie monitorowana w sposri6 ciqgly, w przypadku awarii powstale
uste*i sq niezwlocznie likwidowane pzez slu2by prowadzqcego insblacjg.

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

11. lnformacja, czy stopierl ograniczania wielkoSci emisji jest zgodny z obo riqZuracymi pzepisami
Ograniczenia wielkoici emisji j*t zgodne z obowiqzujqcymi pnepisami w zakr*ie
ochrony Srodowiska.

112

7. Rodzaj i zakres prowadzonei dzialalnoSci, w tym wielkogC produkcji lub wielkosd Swiadczonych usfug
lnstalacja radiokomunikacyjna telefonii kom6*owej Polkomtel lnfrastruktura Sp. z o.o.
- uslugi telekomunikacyjne w zakr*ie l1czno5ci bezprzewodowej zgodnie z
przyzn any m i konce sj a m i.
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sektoro*c -

Tabela 2. radioliniowe-

Szczeg6lowe dane, odpowiednio do
rozpotzqdzenia.

TaHa I

6) Kwallfi kacja instalacji
Wzdlu2 osi gl6wnych wiqzek promieniowania anten sehorowych w odlegloiciach
podanych w Rozpozqdzeniu Rady Ministr6w w sprawie pnedsiewziee mogqcych
znaczqco oddziarwae na Srodowisko (Dz. U. Nr 213/2010, poz. 1397),
mieisca dostepne dla ludzi. lnstalacia nie kwaliftkuje sig do pnedsiqwzigC mogqcych
zawsze znaczeco oddzialwae na Srodowisko i nie kwaliftkuje sij do pnedsigwzige
mogecych potencialnie znaczqco od&iatwa€ na Srodowisko.

srgnte z

Z) VWniki pomiar6Yv

Sprawozdanie z pomiardw poziom6w p6l elefiromagnetycznych o kt6rych mowa w
ar7.122a uslawy z dnia 27 kwietnia 2(N1 r- Prawo ochrony Srodowiska w zalqczonym do
zgtoszenia osobnym opracowani u.

13. Mieiscowosc, data (rok - miesiqc - dzied)
Lublin, 202141-26

lmiq i nazwisko osoby reprezentuiqcej prowadzqcego instalacj?
M arci n O sial { peloomoo n i k)

D2ial ln

Podpis

ll. VJypelnia organ ochrony 6rodowiska przyjmujqcy zgloszenie

Data zarejestrowania zg,l,oszenia Numer zg.l,oszenia

ObjaSnienia:
'l ) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Cel6w Statystycznych nale2y podawad zgodnie z

rozpozqdzeniem Rady Ministr6w z dnia '14 listopada 2OO7 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury
Jednostek TeMorialnych do Cel6w Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z p62n. zm.).
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T,/\BORATORIUM AADAWCZE P€M

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbaiski, pawelak

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +4822 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo. pl

\

/,, \.'\f

sprawozdanie z pomiar6w p6l elektromagnetycznych - srodowisko og6lne
nr t I oll os I 2021 - ATE/WA

Nr i nazwa 8T13040 BtA MtCKtEWICZA
Adres ul. Milosza 2, woj, laskie15-354 Bi

nre Ma a Karczma rczyk lista ds. rarow
Andrze Urbafski

Podpis

il#Ii3tffi#ffi/.- ski

Data 202141-2L

"Bez 
pisemnej zgody L.boratorium niniejsze sprawozda

tylko badanych obiekt6w przywolanych w niniejszym sp
7lotloil2o2L - ArElwA

nie nie moie byC powielan€ inaczei, rak tylko w calogci. ponadto wyniki dotyczl
rrawozdaniu z badarl'

Strona 1z 9
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Kierownik Laboratorium
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tylko badanych obiekt6w przywolanych w
inaczei, ,ak tylko w catotci. ponadto wyniki dotycza
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niniejszym sprawozdaniu z badad.

8. O6wladczenie..

9. Spis zalacznik6w



1. lnformacje o96lne.

Zleceniodawca

lstotne informacie dostarEzone
pzez klienta

komplet informacji niezbqdnych do wykonania pomiar6w i opracowania
sprawozdania

Dane otrzymane od klienta motAce
miet wplyw na waino5€ wynik6w

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry prary
instalacji, poprawka pomiarowa

Prowad4cy instalacjq Polkomtel lnfrastruktura sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4,O2-673
Warszawa

Lokalizacja obiektu 15-354 Bialystok, ul. Milosza 2, woj. podlaskie

Miejsce instalacji anten Dach budynku

Miejsce lrrstalacji urredzef Outdoor

Osoby wykonujlce pomiar tukasz Biczyk

Data wykonania pomiaru 2r.01.2021

Temperatura na pocratku pomiaru

rcl 2,0

Temperatura na koniec pomiaru |"Cl 2,5

Warunki atmosferyczne

Wilgotno36 na poczltku pomiaru
I%I

53,0

Wilgotnosd na koniec pomiaru [%] 55,0

lnne ir6dh p6l
elektromagnetycznych oznaczone
na zalqczniku grafi cznym

Parametry pracy instalacji Rzeczywisty

Rozpoeadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposob6w sprawdzania
dotrrymania dopuszczalnych poziom6w p6l elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2o2o poz. zs8l
RozporzQdzenie Ministra Zdrowia z dnia L7 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w p6l
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2019 poz. 1396).

3. Opis pomiar6w
Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o RozporzQdzeniem Ministra Klimatu z dnia L7 lutego 2020 r.

w sprawie sposob6w sprawdzania dotzymania dopuszczalnych poziom6w p6l
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).

"Bez 
pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie bye powielane inaczei, iak tylko w catoJci. ponadto wyniki dotycze

tylko badanych obiekt6w pnywolanych w niniejszym sprawozdaniu z bada "
1|O{OS|2O2L - ATEIWA strona3zg

ATEM - Polska Sp. z o.o.,
20-315 Lublin, ul. Witosa 3
Osoba udzielajqca informacji - Tadeusz

Gdela

Brak opad6w

WystqpujE

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporrqdzenia:



Cel badai

Opis zestawu pomiarowego

VWposaienie pomocnicze

Pomiary zostav wykonane

Szczeg6lne warunki podczas

wykonywanie pomiar6w

Warunki pracy urzqdzeri
nadawczych

Okreslenie wartosci nateienia pola elektrycznego w miejscach dostqpnych dla
ludnoici

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m
300V/m pracujqca w pa6mie 80 MHz - 90 GHz, jwiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorc6w i Metrologii pola Elektromagnetycznego, lnstytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki politechniki Wroclawskiej, numer
Swiadectwa: LWIMPAA//092/19, Swiadectwo waine do 15.03.2021r.
Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracujaca w zakresie temperatury -10"C _

+50'C oraz wilgotnosci 5% - 95%.
Niepewno6d rozszenona 59,ZYo przy poziomie ufno6ci 95% z uwzglqdnieniem
wsp6lczynnika rozszerzenia k=2.
Termohigrometr Bestone, typ: GM13G2-EN-OO, nr identyfi kacyjny LZZZ436,
Swiadectwo wzorcowania z dn. 03.O4.ZO17r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".
Przymiar wstqgowy STABILA, nr seryjny 10721, Swiadectwo wzorcowania z dn.
19.05.2017r. wydane przez Zesp6l Laboratori6w wzorcujQcych Okrqgowego
Urzqdu Miar w Gdaf sku.
GPS Garmin 54s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurE sprawdzefi okresowych lS/pO-
$-Lr/B.

1. na gl6wnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zbli2onych do azymut6w anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zalacznika do
rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia L7 lutego 2O2O r. (Dz. U. 2020,
poz.258l,

2. na obszarze pomiarowym, dla kt6rego, na podstawie uprzednio
wykonanych obliczei uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono
moiliwoid wystqpowania p6l elektromagnetycznych o poziomach
zbli2onych do poziom6w dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5
ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt l zalqcznika do rozporzqdzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2O2O r. l)z. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczei nie
uwzglqdnialy parametr6w pracy instalacji innych operator6w
wystepujQcych na obiekcie bqdi w obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostqpnych dla ludnoici.
4. miejsca niedostqpne podczas wykonywania pomiar6w wskazane zostaly

w pkt 6 (tabeli wyniki pomiar6w)
5. wyniki pomiar6w uzyskane zostaly przy uwzglgdnieniu poprawek

pomiarowych pnekazanych przez zleceniodawcQ oraz przy rzeczywistych
warunkach pracy instalacji innych operator6w (w przypadku
wystqpowania). W takiej sytuacji uwzglqdniono jednolitA poprawkq
pomiarowQ wynoszQca 2,0.

Pomiary wykonane zostaly podczas obowiqzywania w kraju stanu epidemii,
z8odnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2m1 r. - prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z p6in. zm.9))

Podczas pomiar6w zostaly uwzglqdnione poprawki pomiarowe przekazane przez
zleceniodawcq, umoiliwiajece uwzglqdnienie maksymalnych parametr6w pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zalqcznika do Rozponqdzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziom6w p6l elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

,,Bez pisemnej zgody Labor
tylko badanych obiekt6w p

atorium ninieisze sprawozdanie nie moie byd powielane inaczei, iak tylko w calosci. ponadto wyniki dotycza
rzywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badad"

7lO{Osl2c2L - AIE/WA Strona 4 2 9



4. Zr6inicowanie dopuszczalne poziomy p6l elektromagnetycznych.

Zakresy znajdujq siq w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sa w tabeli nr 2 (Dz. U. zZOLgr.
poz.244al.

Paramet.fizyczny

zakres

CuestotliwoSci pola

elelftromagnetycznego

Skladowa elektryczna E

(v/m)
Skladowa magnetyczna H

(a,/m)
Gesto6d mocy S

(wlm2l

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f 0,5 0,0037 x f 0,5 f/2o0
0,16 10

5. Cha ra kterystyka ir6del PEM.

Zgodnie z informacja otrzymanQ od Klienta pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zal?cznika do rozponQdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anten sektorowe - dane ot ane od klienta

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane ot ane od klienta

Typ anteny Wip6tnedne
Seot.afiene

Azy'nut ['l Srcdnka

[ml

Pasmo
.2Q3totlhrolci

lclt l

zFr
an€a8ttvczity

ldB[

Moc qrtrdor.
n d.rnik

tdBml
E|RP [Wl

WYrofoJa
lrodL

ahkrrycncgo
anten n t.

vHLPI-80 53'0/20.29"r{
23'10'36.87'E 0,3 80 15 22,5

6. Wyniki pomiar6w.

wyniki pomiar6w p6l elektromagnetycznych dla cel6w ochrony Srodowiska przedstawia poni2sza tabela. piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zal. 2.

TYp

antenY
w3p6tzedn€
Seograficzne

Azymut
medrani(,iy

H

Azymut
chltrYt.ny

t.l

trytofo#
g.odk

clettyaanato
antan n.p.t

tml

Pasmo
eestotliwogri

Z^ka
pochylenia

elekt yc2nego

n

Srdnic
Do+nb

antan
(ustawiorc

do
pofiLr6w
PEM} O

fqt pochylenia

medraniczn€to

u

Moc
EIRP

Iwl

Suma
EIRP

twl

G3 2,O 0 4058
2100 G3 2,0 0 4474

80010825
s3'07'20.29"N
23'r0'36.87"E 45 45 27,O

900 G3 2,O 0 5598
14530

1800 4058
21m 2,5 4874

80010826 53'07',20.29"N
23'10'36.87'E 190 190 27,O

900 G3 o 5598
14530

1800 0-3 0 4058
2100 0-3 2,5 0 4874

80010826
53'07',20.29"N
23'10'36.87'E 304 304 21,O

900 2,5 ss98
14530

53'07',20.29"N
23'10',36.87"E 45 45 24,5 2@ 2,O 0 16433 15433

120115
53'07'20.29"N
23'10'36.87"E 190 24,5 2600 2-3 0 16433 16433

120115
s3'07'20.29"N
23'10'36.87"r 304 304 24,5 2ffi 0 16433 16433

Nr
PP

Poh-E

w/ml

Pole.E

'kE, +U

Iv/nl

Pole-H

t{ml
Pole-H
.kE+U

tl/ml

wys.
pomlaru

lml
Opis pionu Uwati WMr WMx

1 0,005 0,019 1,1
N:53'07'18.5"
E:23'10'36.1"

otoczenie stacji bazowej - 50m
wrdlui gl. osi promieniowania - GKp

0,180

gody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie byt powi
obiekt6w pzywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badai,
ATE/WA

"8ez 
pisemnej z

tylko badanych
7 l,rlosl212L -

elan€ inaczei, iak tylko w calo6ci. ponadto wyniki dotycze

Strona 5 z 9

od 2 GHz do 300 GHz

1800

0-3 0
G3 0

0,3 0
120115

190

2-3

102 707,95

7,00
0,778



2 t,7 5,4L 0,005 0,014 1,0
N:53'07'15.5"
E:23'10'34.7"

otoczenie stacji ba2owej - 150m
wzdlui gl. osi promieniowania - G(P

0,737

3 6,37 0,005 o,otl 1,0
N:53'07'14.0"
E:23'10'33.9"

otoczenie stacji bazowej - 20Om
wzdlui gl. o5i promieniowania - GXP

0,164 0,151

4 7,OO 0,005 0,019 0,8
N:53'07'12.5"
E:23'10'33.3"

otoczenie stacii bazowej - 250m
wzdlui gl. osi promieniowania - GKP

0,180 o,L7A

5 1,5 4,78 0,013 0,9
N:53'07'11.8"
E:23'10'33.0"

otoczenie stacji bazowej - 270m
wzdlui 8t. osi promieniowania - GKP

o,123 0,121

1,1 3,50 0,003 0,009 0,9
N:53"07'22.3"
E:23'10'32.5"

otocrenie stacji bazowe.i - 10Om
wzdlur Sl. osi promieniowania - Gl(P

0,090 0,089

1,8 s,73 0,005 0,01s 1,4
N:53'07'23.4"
E:23'10'30.4"

oto€zenie stacji bazowej - 150m
wzdlu, gl. osi promieniowania - GXP

o,747 0,145

8 1,1 3,50 0,003 0,009 1,3
N:53'07'24.3"
E:23'10'28.5"

otoczenie stacii bazowej - 200m
wzdlui gl. osi promieniowania - GKP

0,090 0,089

9 0,8 2,55 0,002 0,007 1,1
N:53'07'25.4"
E:23'10'26.2"

otoczenie stacji bazowej - 250m
wzdlui tl. osi promieniowania - GKP

0,06s 0,065

10 <0,8' <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0
N:53'07'25.7"
E:23'10'25.3"

otoczenie stacji bazowej - 270m
wzdlui gl. osi promieniowania - GKP

<0,065

11 <0,8' <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0
N:53'07'19.5"
Et23'70'42.2"

otoczenie stacii bazowei - 10Om

wzdlui gl. osi promieniowania - GKP
<0,065

72 <0,8' <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0
N:53'07'20.2"
E:23'10'44.5"

otoczenie stacji bazowej - GKP <0,065 <0,065

13 <0,8' <2,55 <0,002 0,3-2,0
N:53'07'18.5"
E:23"10'41.5"

otoczenie stacji bazowej - G(P <0,065 <0,065

14 0,9 2,a7 0,002 0,008 0,9
N:53'07'17.6"
E:23'10'38.5"

otoczenie stacji bazowej - GKP o,o7 4 o,o73

15 1,0 3,18 0,003 0,008 1,1
N:53'07'18.8"
E:23'10'34.1"

otoczenie stac.ii bazowej - G(P 0,082 0,081

16 0,9 2,81 0,002 0,008 1,0
N:53'07'19.9"
E:23'10'31.4"

otoczenie stacji bazowei - GKP 0,074 0,o73

I,L 3,50 0,003 0,009 1,0
N:53'07'21.5"
E:23"10'30.9"

0,090 0,089

18 L,2 3,82 0,003 0,010 0,8
N:53'07'23.3"
E:23'10'33.7"

otoczenie stacji bazowej - GKP 0,098 0,097

<2,55 <0,002 0,3-2,0 Augustowska 5, pomiar pned budynkiem -DPP <0,055 <0,065

I 1,9 5,05 0,00s 0,016 t,2 Konopnickiej 4, pomiar pned budynkiem -DPP 0,156

c 1,8 5,73 0,005 0,015 1,5 Konopnickiej 2a, pomiar przed budynkiem -DPP o,t47 0,145

D 1,0 3,18 0,008 Konopnickiej 2, pomiar prued budynkiem -DPP 0,082

t,9 6,05 0,005 0,015 Drewniana 35, pomiar pr.ed budynkiem -oPP 0,156 0,153

F 7,00 0,006 0,019 1,2 Gda6ska 19, pomiar przed budynkiem -0PP 0,180 0,178

G <0,8. <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,O <0,065 <0,065

H 0,9 2,47 0,002 0,008 1,5 Milosza 2, pomiar pned budynkiem -DPP o,074 0,073

I Brak dostqpu -zbiornik wodny

wynik pomiaru pole - E [V/m] - makymalna wartost chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym
* poniiej oulo{ci zestawu pomiarowego

GKP - gl6wne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP- dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewnos( pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnoSci 95%, z uwztlednieniem wsp6lczynnika rozszerzenia k=2

kE- poprawka pomiarowa badanej instalacii radiokomunikacyjnej podana pnez operatora (kE=1,65), poprawka pomiarowa w

prrypadku oddzialywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0)

WM.- wartoS( wskarnikowa poziomu emisii p6l elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludno{ci dla skladowej

elektrycznej pola

WMH- wartoit wskarnikowa poziomu emisji p6l elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludno6ci dla skladowej

magnetycznej pola

PrryjQto najniisza dopuszczalnA wartoS( skladowej elektrycznej pola dla objete8o pomiarami zakresu czqstotliwosci
min(MEgr)= 38,8 V/m oraz skladowei magnetyczne.i min(MHgr)= 0,105 A/m.

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsz€ sprawozdanie nie moie bya powielane inacrej, jak tylko w calolci, Ponadto wyniki dotyczA

tylko badanych obiekt6w peywolanych w niniejszym sprawozdaniu z bada6'
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7. Stwierdzenie zgodnoici

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziom6w p6l elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 24p;8l oraz sposob6w
sprawdzania dotrzymania tych poziom6w zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2O2O r. w
sprawie sposob6w sprawdzania dotnymania dopuszczalnych poziom6w p6l elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczqcych ir6dla wymagari, kt6re muszQ byt spelnione (zalqcznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 77 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadq podejmowania decyzji zgodnQ z pkt 26
zalQcznika do rozponqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2O2o r. (poz. 258), na podstawie wynik6w
pomiar6w p6l elektromagnetycznych wykonanych w dniu 21.01.2021 stwierdzono, i2 w miejscach dostqpnych dla
ludno3ci, dopuszczalne poziomy p6l elektromatnetycznych w Srodowisku, 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 kt6rym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych poziom6w p6l elektromagnetycznych w Srodowisku, udokumentowano, ie iadna z wartosci
wskainikowych nie przekracza wartosci 1.

8. OSwiadczenie.

Wyniki badania odnoszq siq wyQcznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moie byi powielane inaczej, jak tylko w caloici.
Uwagi i zastneienia przyjmowane sq w formie pisemnej w ciQgu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zalqcznik6w.

Zal. 1. Lokalizacja obiektu.
Zal. 2. Widok pion6w pomiarowych
Zal. 3. Zallczniki graficzne

Koniec sprawozdania

Zal. 1. Lokalizacja obiektu
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tI
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Wsp6lnqdne geograficzne

dlugoSi: 23'10',36.87',E
szerokoSd

.Bez pisemnei zSodY Laboratorium ninieisze sp.awozdanie nie moie bya powielane inaczej, jaktylko w calo(ci. ponadto wynikidotyczl
tylko badanych obiekt6w przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z bada6"
7loll0il202r - ArEfwA stronaTzg

I

?

53'07'20.29"N



Zal. 2. Widok pion6w ta

.Bez pisemnej zgody Laboratorium ninieisze sprawozdanie nie moie byd powielane inaczei, iak tylko w catogci. Ponadto wyniki dotycze

tylko badanych obiekt6w pnywolanych w niniej5zym sprawozdaniu z badarl"
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Skala: 1:2600

Odleglosd, do kt6rej zostaly wykonane
pomiary mierzac od instalacji

antenowej wynosi min.:. 270 metr6w.
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,8ez pis€mnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie by( powielane inacuei, iak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiekt6w ptzywolanych w niniejszym sprdwozdaniu z badai'
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