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Lublin, dniql f .OLaOZLI.

Polkomtel lnfrastruktura Sp. z o. o
ul. Konstruktorska 4
02-573 Warszawa

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

Dotycry: zgloszenia zmiany parametr6w instalacji
8T13136 Bia+ystok Skorupska

Urzad Miejski w Bialymstoku
Departament Ochrony Srodowiska

Ul. Slonimska 1
15-950 Biatystok

radiokomunikacyjnei Polkomtel lnfrastruktura

W zwiAzku ze zmianE parametr6w instalacji radiokomunikacyjnej telefonii kom6rkowej przesylam formularz
zgloszenia instalacji.

Wraz z formularzem przesylam:
1/ kopiq pomiar6w p6l elektromagnetycznych
2/ kopiq aktualnego pelnomocnictwa
3/ potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowej za pelnomocnictwo

AnM - drk Sp. , o.o. ul. toiyckr 2, !1-537 cdFt., .t iia.t m.coln.pl
Tol: +44 58 66 22 912 - F.r: .48 Sa 65 22 92
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F O RM U LARZ ZGLO S ZE N I A I N ST ALAC J I WYTW ARZAJ ACYC H P O LA
ELEKTROMAGNETYCZNE

l. Wypelnia podmiot prowadzqcy instalacjq dokonujqcy jej zgloszenia

'1. Nazwa i adres organu ochrony Srodowiska wla6ciwego do pzyjgcia zgloszenia

Urzqd Miejski w Bialymstoku
Depafiament Ochrony Srodowiska
Ul.$onimska I

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym pz.ez prowadzqcego instalacjg

3. Okre6lenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiat6w iwojew6dztw), na kt6rych terenie znajduje siq
instalacja, wazz podaniem symboli NTSI) jednostek terytorialnych, na kt6rych terenie znajduje siq instalacja

REGION WSCHODNI 1.3
woJ. PoDLASKE 2.3.20
PODREGTON 37 - BTALOSTOCKT 3.3.20.37
Powiat m. Bialystok 4.3.20.37.61
M. Biatystok 5.3.20.37.61 .01 .1

4. Oznaczenie prowadzqcego instalacjg, jego adres zamieszkania lub siedziby

Polkomtel lnfrastruktura Sp. z o.o., Konstruktorska 4,02-673 Warszawa;

5. Adres zakladu, na kt6rego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

Ul. Skorupska 17, dz. nr 975, 15-048
6. Rodzaj instalacji, zgodnie zzalqcznikiem nr 2 do rozpozqdzenia Ministra Srodowiska zdnia2lipca 2010 r. w

sprawie zgiloszenia instalacji wytwazajqcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)

instalacje radiokomunikacyjne, kt6rych r6wnowa2na moc promieniowania izotropowo
wynosi nie mniej niz15W, emitujece pola elektromagnetyczne o czestotliwoiciach od
30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalno5ci, w tym wielkoS6 produkcji lub wielkoS6 Swiadczonych uslug

lnstalacja radiokomunikacyjna telefonii kom6rkowej Polkomtel lnfrastruktura Sp. z o.o.
- uslugi telekomunikacyjne w zakresie lqcznoSci bezprzewodowej zgodnie z
Przyznanymi koncesjami.

Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i

7 dni w tygodniu,24 godziny na

R6wnowaina moc
promieniowana

izotropowo
[EIRPI
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obliczone moce EIRP odpowiadaiq maksymalnym wielkoficiom z jakimi instatacja
moie praco-wa6. lpstalacia radiokomunikacyjna automatycznie dostosowuje mi
nadawania(emisji) zals2nie od odlegtocci apant'w telefonicznych nawiqziiqcych z
nimi polqczenie.
lnstalacja iest zdalnie monitorowana w spos6h ciqgly, w pnypadku awarii powstale
uste*i sq niezwtocznie likwidowane pnzez du2by piwaizqiego instatacii.
lnformacja, czy stopiei og
ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodne z obowiqzuiqcymi przepisami w zakresie
ochrony Srodowiska.

12. do rodzaju
tozpozqdzenia: N2do

Tabela 1. sektoro,ve

l1 n

lli .ron
9.*.

aLttFrrqo

I'rl

z.t at
Po.l|tkrt

n t1
EIiP

Iwl
fliP
uI

142266W2
53.(802.2/r1
23.1951(r€ 40 40 27,85

)0
9589o5 s7t2

'142265W2 53'0t02 2/t'tl
13'lo5l.{rt t68 166 27.45

r800 q5 0
r0lso

7r12255\,O2
53'(la02 24'N
23'lgtr ao'E 147 287 27 85

180 o5 0 4013
9865l@ +5 0 585

120155
53'0402 2a.it
23'tq5t40"E 4C 4o 2'r 35 a35l

196942600 2-4

t20155 53'06',0.! 2.'N
r68 158 2t,35 56rO

199/l526 -1

_r20155
5l'0402 24.it
23'lq51.adE 287 2{ 35

2100 2-4 452
I98602500 2-4 0

8mt065r 55'0402 24'N
23'l(I51./(l'E 4C 40 27 a5 2500 F6 0 ,rn 5!77

E@1065.r
53'0A02 2/r'rl
73',td5t &a :16 27,85 :500 G5 0 5371 s317

Emr065L 5t'a02_24'N
23'1q5140-E 168 r5e 27,a5 2500 F5 0 J17t 5111

8@10651 53'0C02.2a'{
23'lq5l.ao-E t68 t58 27.85 2600 G5 0 5177 5171

8m10651 5lta02 24.
23'ly51./O.E 267 27,85 2600 q5 0 5111 5377

8@10651
53'0a02 2a.x
23'tdst_ao.E 2E7 2141 27,85 2500 G5 0 5171 5377

Tabela 2. radlolinlowe

turrut I', SI.t|L
l',1 t6&l

ayrr

l6ll lllllll
fliP lwl

vl{tp1-!0 53'08!2 2a'rl
23'1q51trct 45 03 43,5 l8 1412,54 747

wzdlu2 osi gl6wnych wiqzek promieniowania anten sehorowych w odleglosciach
podanych w Rozporzqdzeniu Rady Minis
znaczqco oddzialywaC na Srodowisko
mieisca dostepne dla ludzi. lnstalacja
zawsze znaczeco oddzialywat na Srodo
mogqcych potencjalnie znaczqco o

Sprawozdanie z pomiar6w poziom6w p6l etefuromagnetycznych o kt6rych mowa w
ad'122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2(Nl r- prawo ochroiy sr6dowiska w zatqczonym do
zglo szen i a osob nym opracowa n i u.

2t3

11.



lmig i n€zwisko osoby reprezentuiqcej prowadzecego instalacje
Marcin Osial helnomocnikl

ll. l,t/ypelnia organ ochrony 6rodowiska przyjmujqcy zgloszenie

ObjaSnienia:
' 1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Cel6w Statystyczny e zrozpozqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 14 listopada 2007 r. w'spiawie ury

Jednostek Terytorialnych do Cet6w Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214

313



EM
Laboratorium EMVO Sp. J. Urbafiski, Pawelak

ul. Jasna 1

00-013 Warczawa

tel. +48 2278029 64
e-mail: AB 1630

Sprawozdanie z pomiar6w p6l elektromagnetycznych - Srodowisko og6lne

nr L9IL2|O1IZOZO - ATE/WA

Nr i nazwa stacii 8T13136 BIATYSTOK SKORUPSKA

Adres 15-048 Bialystok, ul. Skorupska 17, woi. podlaskie

Opracowanie Martyna Karczmarczyk Specialista ds. pomiar5w

Autoryzacja Andrzei Urbafski Kierownik Laboratorium

Podpis ej Urbanski

Data 2020-!2-3t

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by6 powielane inaczej, jak tylko w catoici. Ponadto wyniki dotyczq
tylko badanych obiekt6w przywolanych w niniejszym sprawozdaniu zbadai"
LslL2/Os/202O - ArE/wA Strona 1 z 10



Spis tre6ci
1.

2.

3. Opis

4.

5.

2

E

q

Laboratonum niniejsze sprawozdanie nie moie bya powierane inaczei, iak tyrko w caroki ponadto wyniki dotyczE
t6w przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z bada6,,

7.

8.

9. Spis

,,8er pisemnej
tylko badanych
79/ t2loS/2020

Strona 2 z 10



Zleceniodawca

1. lnformacje o96lne.

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

Gdela

lstotne informacie dostarczone komplet informacji niezbqdnych do wykonania pomiar6w i opracowania

przez klienta sprawozdania

Dane otrzymane od kllenta motlce Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy

mied wFlyw na wainol6 wynik6w instalacji, poprawka pomiarowa

P]owadzlcyinstalaciePolkomtellnf]astrukturasp.zo.o.,ul.Konstruktorska4,02-673
Warszawa

Lokalizacja obiektu 15-048 Biatystok, ul. Skorupska 17, woj. podlaskie

Mieisce instalacji anten Dach budynku

Miejsce instalacji unldze6 Outdoor

Osoby wykonujQce pomiar tukasz Biczyk

Data wykonania pomiaru 3L.12.2o2o

Temperatura na poczQtku pomiaru 
5,0

rcl
Temperatura na koniec pomiaru ["Cl 4,5

warunki atmosferyczne Brak opad6w

wilgotnogd na poczltku pomiaru

l%l 6s'0

Wilgotnofd na koniec pomiaru [%] 7O,0

lnne lr6dla p6l
elektromatnetycznycho2nacrone Wystqpujq
na zalqczniku graficznym

Parametry pracy instalacii Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozponqdzenia:

. Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposob6w sprawdzania

dotrzymania dopuszczalnych poziom6w p6l elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
r RozporzAdzenie Ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w p6l

elektromagnetycznych w 6rodowisku (Dz.U. 2019 poz.2448)
r Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogloszenia

iednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony 5rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1395).

3. Opis pomiar6w

Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o RozporzEdzeniem Ministra Klimatu z dnia l7 lutego 2020 r.

w sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziom6w p6l

elektromagnetycznych w 6rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).

,,Bez pisemnej ztody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nre moie bya powielane inaczej, jak tylko w calo(ci Ponadto wyniki dotycze

tylko badanych obiekt6w przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badai"
t9/72/o(l2o2o - aTElwA strona 3 z 10



Cel badai

Opis zestawu pomiarowego

Wyposaienie pomocnicze

Pomiary zostaly wykonane

Szczeg6lne warunki podczas

wykonywanie pomiar6w

Warunki pracy urzqdzei
nadawczych

Okreilenie wartoici natqienia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnoici.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym O,B V/m
300V/m pracujqca w paSmie 80 MHz - 90 GHz, iwiadeawo wydane przez
Laboratorium Wzorc6w i Metrologii pola Elektromagnetycznego, lnstytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki iAkustyki politechniki Wroclawskiej, numer
(wiadectwa: LWIMP /W lO92/L9, Swiadectwo waine do 15.03.2021r.
Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracujqca w zakresie temperatury _10"C _

+50"C oraz wilgotno{ci 5oA - 95%.
Niepewno6d rozszerzona 59,2o/o przy poziomie ufnoscig5% z uwzglqdnieniem
wsp6lczynnika rozszerzenia k=2.
Termohigrometr Bestone, typ: GMt3G2-EN-OO, nr identyfikacyjny 1222438,
iwiadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2OL7r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe'MUTECH'.
Przymiar wstqBowy STABILA, nr seryjny 10721, jwiadectwo wzorcowania z dn.
19.06.2017r. wydane przez Zesp6l Laboratori6w wzorcujEcych OkreBowego
Urzqdu Miar w Gdaisku.
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurq sprawdze6 okresowych lS/pO_
L6-LL/O3.

1. na gl6wnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zbliionych do azymut6w anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pk 12, 13, 14 i19 zalqcznika do
rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. lDz. U.2O2O,
poz.258),

2. na obszarze pomiarowym, dla kt6rego, na podstawie uprzednio
wykonanych obliczei uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono
m02liwo6d wystepowania 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 2020 r. (Dz. U. 2020, poz.258). Wyniki obliczef nie
uwzglqdnialy parametr6w pracy instalacii innych operator6w
wystQpujqcych na obiekcie bqdi w obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostqpnych dla ludnojci.
4. mieisca niedostepne podczas wykonywania pomiar6w wskazane zostaly

w pkt 6 (tabeli wyniki pomiar6w)
5. wyniki pomiar6w uzyskane zostaty przy uwzglqdnieniu poprawek

pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcq oraz przy rzeczywistych
warunkach pracy instalacji innych operator6w (w przypadku
wystqpowania). W takiej sytuacji uwzglqdniono jednolitq poprawkq
pomiarowq wynoszqcq 2,0.

Pomiary wykonane zostaly podczas obowiqzywania w kraju stanu epidemii,
zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2019 t. poz. L396,2 p6in. zm.9))

Podczas pomiar6w zosta+y uwzglqdnione poprawki pomiarowe przekazane przez
zleceniodawcq, umoiliwiajqce uwzglqdnienie maksymalnych parametr6w pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zalEcznika do Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziom6w p6l elektromagnetycznych w jrodowisku (Oz. U.2O2O, poz. 258).

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie bya powielane inaczej, jak tylko w caloici. ponadto wyniki dotyczq
tylko badanych obrekt6w przywolanych w ninrejszym sprawozdaniu z bada6,,
L9/72lOSl2O20 - AIE/WA strona4z1o



Parametr fizyczny

Zakres ----.\
CzqstotliwoSci pola \
elektromagnetvcznego

Skladowa elektryczna E

(v/m)
Skladowa magnetyczna H

(A/m)
Gqsto3i mocy S

(w/mzl

od 400 MHz do 2000 MHz L,375 , f o,t 0,0037 x f o,s f/2oo
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

4. Zr62nicowa n ie dopuszcza ! ne poziomy p6 I ele ktromagnetycznych.

Zakresy znajdujE siq w Dzienniku Ustaw z dnia L7 grudnia 2Ot9 r. przestawione sQ w tabeli nr 2 (Dz. U. z2Ot9r.

po2.24481.

5. Charakterystyka ir6del PEM.

Zgodnie z informacja otrzymanA od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten

zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zalqcznika do rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

abe adioliniowe- dane otrzymane od klienta

6. Wyniki pomaar6w.

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie by6 powielane inaczej, jak tylko w calo3ci. Ponadto wyniki dotycze

tylko badanych obiekt6w przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badai"
L9\2/OS|2O2O-ATE/WA strona 5z 10

a

Typ anteny
Wsp6lzedne
geograficzne

Azymut
medranlczny

n

Arymut
ehktryczny

rl

Wysoko5t
5rodka

elektrycznego
anten n.p.t.

lml

Pasmo

eestotliwosci

zakres
pochylenia

elektrycznego

t'l

Srednie
pochylenie

anten
(ustawione

do
pomiar6w
PEMI TI

Kqt pocirylenia
mechanicznego

H

Moc
EIRP

twl

Suma
EIRP

twl

742256V02
53'08'02.24"N
23'LO'57.40"E

40 40 27,85
1800 0-5 3,0 0 3877

9589
900 0-5 3,0 0 57t2

742266VO2
53'08'02.24"N
23'70'57.40"E

158 168 27,85
1800 0-5 3,0 0 4753

10150
900 0-5 3,0 0 5997

742266VO2
53'08'02.24"N
23'10'51.40"E

287 287 27,85
1800 0-5 3,0 0 4013

9866
900 0-5 3,0 0 5853

120155
53'08',02.24"N
23'10'51.40"E

40 40 24,35
2100 2-4 3,0 0 43S8

79694
2600 2-4 3,0 0 15336

120155
53'08',02.24"N
23'10',51.40"E

168 168 24,35
2100 2-3 3,0 0 5610

19946
2600 2-3 3,0 0 15336

120155
53'08'02.24"N
23'10',51.40"E

287 287 24,35
2100 2-4 30 0 4524

19860
2600 2-4 3,0 0 15335

80010651
53'08',02.24"N
23'10'51.40"E

40 40 27,85 2500 0-6 3,0 0 5377 5177

80010651
53'08'02.24"N
23'10',51.40"E

40 40 27,85 2600 0-6 3,0 0 s377 5377

80010651
53'08'02.24"N
23'rO'57.40"E

168 168 27,85 2600 0-5 3,0 0 5377 5377

80010651
53'08',02.24"N
23'rO'5t.40"E

168 168 27,85 2600 0-5 3,0 0 5377 5377

80010551
53'08'02.24"N
23'10'51.40"E

247 287 27,85 2600 0-5 3,0 0 5377 5377

80010651
53'08'02.24"N
23'10',51.40"E

287 2787 27,85 2600 0-5 3,0 0 5377 5377

la 2. Antenv radioliniowe-

Typ anteny
wsp6lnedne
geograficzne

Azymut ['l
Srednica

lmI

Pasmo

czqstotliwo5ci

[GHzl

Zysk

ener8etyczny

ldEll

Moc wyjSciowa

nadajnika

[dBm]

E|RP [w]

Wysoko36

5rodka

elektrycznego
anten n.p,t. [m]

VH LP1-80
53'08',02.24"N
23'10'51.40"E

45 o,3 80 43,5 18 t4r2,54 28,7



Nt
PP

Pol+E

lvlml

Pole-E

'kE,+U
tVlml

Pole,H

Wml

Pole-H

'kE+U
tA/ml

wys.
pomiaru

tml
Opis pionu Uwagi WMr WMH

1 1,2 3,42 0,003 0,010 1,1
N:53'08'03.5"
t23'r0'53.2"

otoczenie stacji bazowej - Som
wzdlui gl. osi promieniowania - GKp

0,098 0,097

2 0,9 2,87 0,002 0,008 0,8
N:53'08'04.9"
E:23'10'55.3"

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdtui gl. osi promieniowania - GKp

o,o7 4 0,073

3 1,2 3,a2 0,003 0,010 0,9
N:53'08'06.0"
E:23'10'56.9"

otoczenie stacji bazowej - 150m
wzdlui gl. osi promreniowania - GKp

0,098 0,097

4 1,2 3,82 0,003 0,010 7,t N:53'08'08.2"
E:23'11'00.3"

otoczenie stacji bazowei - 250m
wzdlui d. osi promieniowania , GKp

0,098 0,097

5 1,5 4,78 0,004 0,013 1,0
N:53'08'09.0"
E:23'11'01.3"

oto.zenie stacji bazowej - 280m
wzdlui gl. osi promieniowania - GKp

o,723 0,721

6 0,9 2,47 0,002 0,008 7,0
N:53'08'00.5"
E:23'10'51.9"

otoczenie stacji bazowej - 50m
wzdlu: gl. osi promieniowania - GKp

0,07 4 0,073

1 <0,8+ <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0
N:53"07'59.0"
E:23"70'52.2"

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdlui d. osi promieniowania - GKp

<0,065 <0,065

8 <0,8i <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0
N:53'07'57.4"
E 123't0'52.7"

otoczenie stacji bazowej - 150m
wzdfui gl. osi promieniowania - GKp

<0,065 <0,06s

9 <0,8,r <2,5S <0,002 <0,007 0,3-2,0
N:53'07'55.8"
Et23'70'53.2"

otoczenie stacji bazowej . 200m
wzdlui gi. osi promieniowania - GKp

<0,065 <0,065

10 <0,8* <2,55 <0,002 <0,007 o,3-2,0
N153"07'54 .2"
E:23'10'53.6"

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

<0,065 <0,055

L7 <0,8+ <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0
N:53'07'53.4"
E:23'10'53.7"

otoczenie stacji bazowej - 280m
rrvzdlui tl. osi promieniowania - GKp

<0,065 <0,065

12 7,2 3,a2 0,003 0,010 7,7
N:53'08'02.8"
E:23'10'48.5"

otoczenie stacji bazowej - 50m
wzdlui tt. osi promieniowania - GKp

0,098 0,097

13 0,8 2,55 0,002 0,007 1,1
N:53'08'03.4"
Ei23'L0'46.2"

otoczenie stacjibazowej - 10Om
wzdlui gl. osi promieniowania - GKp

0,055 0,065

14 <0,8* <2,55 <0,002 <0,007 o,3-2,O
N:53'08'04.2"
Et23'10'41.6"

otoczenie stacji bazowej - 150m
wzdlui gl. osi promieniowania - GKp

<0,065 <0,065

15 <0,8+ <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0
N:53'08'04.9"
E:23'10'39.0"

otoczenie stacji bazowej - 250m
wzdlui gl. osi promieniowania - GKp

<0,065 <0,065

t6 <0,8r, <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0
N:s3'08'05.4"
Ei23'L0'37.6"

otoczenie stacji bazowej - 280m
wzdlui gl. osi promieniowania - GKp

<0,065 <0,065

77 0,9 2,87 0,002 0,008 0,9
N:53'08'03.5"
E:23'10'55.1" otoczenie stacJi bazowej- GKp 0,o7 4 0,o73

18 0,9 2,a7 0,002 0,008 1,1
Ni53'08'02.2"
E:23'10'53.0" otoc2enie stacii bazowej- GKp 0,07 4 0,073

19 0,8 2,55 0,002 0,007 1,0
N:53'08'00.4"
Et23'70'52.9" otoczenie stacji bazowej- GKp 0,065 0,065

20 0,8 2,55 0,002 0,007 1,0
N:53'07'59.9"
E:23'10'50.8" otoczenie stacji bazowei GKp 0,065 0,06s

2L <0,8* <2,55 <0,002 <0,007 0,3.2,0
N:53'08'00.2"
E:23'70'4a.0" otoczenre stacji bazowej- GKP <0,06s <0,065

22 1,0 3,18 0,003 0,008 0,9
N:53'08'03.2"
Et23'L0'43.4" otoczenie stacji bazowe.i- GKp 0,082 0,081

23 <0,8* <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,O
N:53'08'03.8"
Et23'10'47 .5"

otoczenie stacji bazowef GKp <0,065 <0,055

24 0,9 2,81 0,002 0,008 7,4
N:53'08'04.5"
E:23'10'50.3" otocrenie stacji bazowej. GKP 0,074 0,073

1,2 3,a2 0,003 0,010 1,3
Nr53'08'05.1"
E:23'70'53.4" otoczenie stacji bazowej- GKp 0,098 0,097

<0,8+ <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Wiktorii [6, porniar prred bramQ ,Dpp <0,055 <0,065
B <0,8. <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Wiktorii 19, pomiar przed bramE -Dpp <0,065 <0,065
c <0,8+ <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Wiktorii 17, pomiar przed bramq -Dpp <0,065 <0,065
D 0,8 2,55 0,002 0,007 7,4 Skorupska 30, pomiar przed budynkiem -Dpp 0,065 0,065
E <0,8* <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Skorupska 30/1, pomiar przed budynkiem -Dpp <0,065 <0,065
F <0,8. <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,O Skorupska 32, piQtro 4, okno, klatka -Dpp <0,065 <0,065
G 0,9 2,87 0,002 0,008 t,7 Skorupska 34, pomiar przed budynkiem -Dpp o,o7 4 0,073

Wyniki pomiar6w P6l elektromagnetycznych dla cel6w ochrony irodowiska przedstawia ponizsza tabela. piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zal. 2.

,,Bez pisemnei zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie mo2e bya powielane inaczej,.iak tylko w catojci. ponadto wyniki dotyczqtylko bad"nych obiektdw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu u bada6,,
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H <0,8' <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Skorupska 17, pomiar przed budynkiem'DPP <0,065 <0,065

I <0,8+ <2,55 <0,002 <0,007 0,1-2,0 Skorupska 19, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,065

l 7,2 3,a2 0,003 0,010 1,5 Piasta 32, pomiar przed budynkiem -DPP 0,098 o,097

( 0,9 2,87 0,002 0,008 1,4 Piasta 30, pomiar przed brama -DPP o,o7 4 0,073

t <0,8, <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Piasta 28, pomiar przed bramq -DPP <0,065 <0,065

M 7,2 3,42 0,003 0,010 7,2 Gliniana 18, pomiar pned bramq -DPP 0,098 0,097

N <0,8' <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Piasta 13, pomiar przed bramA -DPP <0,055 <0,065

o
L,2 3,82 0,003 0,010 1,5 Gliniana 16, pomiar paed bramq -DPP 0,098 0,097

1,0 3,18 0,003 0,008 1,2 Gliniana 14, pomiar pned brama -DPP 0,082 0,081

P 7,2 3,82 0,003 0,010 1,5 Gliniana 12, pomiar przed bramq -DPP 0,098 0,097

R 1,0 3,18 0,003 0,008 1,4 Wiktorii 1711, pomiar przed budynkiem -DPP 0,082 0,081

S <0,8. <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Gliniana 12a-129, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,065

T <0,8'i <2,55 <0,002 <0,007 o,3-2,0 Piasta 16, pomiar przed brama -DPP <0,065 <0,065

U <0,8* <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,O Piasta 5, pomiar przed brama'DPP <0,065 <0,065

<0,8" <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Slonimska 12, pomiar przed bramQ -DPP <0,065 <0,065

1,4 4,46 0,004 0,012 7,2 skorupska 42, pomiar przed budynkiem 'DPP 0,115 0,113

x 1,0 3,18 0,003 0,008 1,5 Skorupska 42/1, pomiar przed budynkiem -DPP 0,082 0,081

1,0 3,18 0,003 0,008 7,4 Skorupska 44, pomiar przed bramE -DPP 0,082 0,081

7 7,5 4,74 0,004 0,013 t,3 skorupska 46, pomiar przed bramE -DPP 0,L23 o,12t

A1 1,5 4,78 0,004 0,013 7,2 Skorupska 48, pomiar przed bramq'DPP 0,123 0,t27

B1 !,5 4,78 0,004 0,013 t,7 skorupska 50, pomiar przed bramq -DPP 0,123 o,72L

c1 <0,8+ <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0 Skorupska 28, pomiar przed budynkiem -DPP <0,055 <0,065

D1 <0,8* <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,0 skorupska 24, pomiar przed bramq -DPP <0,065 <0,065

E1 <0,81 <2,55 <0,002 <0,007 0,3-2,O Wiktorii 19a, pomiar przed brama -DPP <0,065 <0,065

F1 <0,8+ <2,55 <0,002 <0,007 o,3-7,0 Dom bez adresu, pomiar przed bramq 'DPP <0,065 <0,065

poniiej czuloici zestawu pomiarowego

GKP - gl6wne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP- dodatkowe punkty Pomiarowe
PP - pion pomiarowy
U - niepewno6d pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnoJcig5%, z uwzglednieniem wsp6lczynnika rozszerzenia k=2

kE- poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=1,4), poprawka pomiarowa w

przvpadku oddzialwania innych instalacji radiokomunikacyinych na badany obszar (kE=2,0)

WME- warto6d wskarnikowa poziomu emisji p6l elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnogci dla skladowej

elektrycznej pola

WMB- wartosd wskainikowa poziomu emisji p6l elektromatnetycznych dla miejsc dostqpnych dla ludnoSci dla skladowej

magnetycznej pola

przyjqto najniiszE dopuszczalnq warto6a sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czqstotliwosci

min(MEgr)= 38,8 V/m oraz skiadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,105 A/m.

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia 2 dnia 17 Erudnia 2019 r. w sprawie

dopuszczalnych poziom6w p6l elektromatnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 24481 oraz sposob6w

sprawdzania dotrzymania tych poziom6w zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 luteBo 2O2O t. w

sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziom6w p6l elektromagnetycznych w (rodowisku

(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczqcych ir6dla wymaga6, kt6re musze by6 spelnione (zalacznik do rozporzqdzenia

Ministra Klimatu z dnia L7 lutego 2O2O r. (poz. 258)), w oparciu o zasadq podejmowania decyzii zgodnq z pkt 25

zalqcznika do rozporzqdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynik6w

pomiar6w p6l elektromagnetycznych wykonanych w dniu 31.12.2020 stwierdzono, ii w mieiscach dostepnych dla

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie bya powielane inaczej, jak tylko w calo3ci. Ponadto wyniki dotyczE

tylko badanych obiekt6w przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badai"
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ludnoSci, dopuszczalne poziomy p6l elektromagnetycznych w Srodowisku, okreSlone w przepisach wydanych napodstawie an' 722 ust' 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony (rodowiska, uznaje siq zadotrzymane w w kt6rym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymaniadopuszczalnych magnetycznych w Srodowisku, udokumentowano, ie iadna z wartosciwskainikowych t.

8. Oiwiadczenie.

Wyniki badania odnoszq siq wylqcznie do badanego obiehu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moie byd powielane inaczei, jak tylko w calojci.
Uwagi i zastrzeienia pnyjmowane sq w formie pisemnej w ciqgu ia ani od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zalqcznik6w.

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

Koniec sprawozdania

Zal. L. Lokalizacja obiektu
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Zal. 3. Zalqczniki graficzne.
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