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Starostwo Powiatowe w Novqym Dworze Mazowieckim

Wydział ochrony Środowiska i RoInictwa

dofuczv staęii bazowei telefonii komórkowei operatora P4 Sp. z o. o. NWD4422 B
Zgodnie z wymogami
RoZPoRzĄDzENlA MlNlsTRA ŚRooowlsKA z dnia 2 lipca 2O1O r' w sprawie zgłoszenia instalacji
wytwazających pola elektromagnetyczne (Dz. U. 2010 NR 130 PoZ.879)
i

RozPoRzĄDzENlA MlNlsTRA ŚRooowlsKA z dnia 2 lipca 2O1O r' w sprawie rodzajów instalacji,
ktÓrych eksploatacja Wymaga zgłoszenia (t. jedn. Dz'U.2019, PoZ. 1510)
oraz
na podstawie ań' 152 ustawy Prawo ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Wałszawie zgłasza instalację wytwazającą pole elektromagnetyczne:
05-152 WÓlka Czosnowska, Wojska Polskiego 112, dz. nr 24, obręb 0035, gm. CzosnÓw, pow.
nowodworski
RÓwnocześnie wyjaśniam, że zgodnie z treŚcią postanowień Załącznika nr 2 do Rozporządzenie Ministra
Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwazających pola
elektromagnetyczne: ,,w zgłoszeniu instalacji (...) podaje się następujące dane: 7. wyniki pomiarów
poziomÓw pÓl elektromagnetycznych, o których mowa w art' 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska, ieśIi takie bvłv wvmagane"'
lnstalacja objęta niniejszym zgłoszeniem nie została jeszcze uruchomiona, a co za tym idzie nie
rozpoczęło się również jej uzytkowanie. Zgodnie z postanowieniami art. 122a:

,,1' Prowadzący instalację oraz użytkownik ułządzenia emitującego pola elektromagnetyczne,
ktÓre są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu
znamionowym nie niŻszym niż 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub
radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, ktÓrych rÓwnowaŻna moc promieniowana
izotropowo wynosi nie mniej niŻ 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30
kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku:
1| bezpośrednio po rozpoczeciu użvtkowania instalacii lub urzadzenia:
2) każdorazowo W przypadku zmiany warunkÓw pracy instalacji lub utządzenia, w tym zmiany

spowodowanej zmianamiw wyposażeniu instalacjilub ulządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ
na zmianę poziomÓw pÓl elektromagnetycznych, ktÓrych ŹrÓdłem jest instalacja lub ulządzenie.
2' Wyniki pomiarÓw, o ktÓrych mowa w ust. 1, przekazuje się wojewÓdzkiemu inspektorowi ochrony

środowiska i państwowemu wojewódzkiem u in spektorowi sanitarne mu".

Zatem stosownie do treŚci art. 122a ust.1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wykonanie pomiarów
poziomÓw pól elektromagnetycznych w środowisku nie było i nie jest obecnie wymagane, gdyz nie
rozpoczęto użytkowania instalacj i.

Wnioskodawca informuje jednoczeŚnie, Że Mw pomiary zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami
art' 122a w stosownym terminie określonym obowiązującymi pzepisami prawa, po uruchomieniu
przedmiotowej instalacji, a ich wyniki pzekazane zostaną właŚciwym organom.
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Niemniejjednak, w celu umoŻliwienia organowi prowadzącemu niniejsze postępowanie weryfikacjifaktu,
że przedmiotowa instalacja nie naleŻy do kategorii pzedsięwzięÓ mogących zawsze znacząco
oddziaływaÓ na Środowisko, ani do kategorii pzedsięwzięĆ mogących potencjalnie znacząco
oddziaływaÓ na środowisko w załączeniu pzesyłam dokument potwierdzający kwalifikację instalacji jako
pzedsięwzięcia nie zaliczanego do Żadnej z poryŻszych kategorii z uwagi na fakt, że miejsca dostępne
dla ludności nie znajdują się w określonej w Rozpoządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięÓ mogących znacząco oddziaływaÓ na środowisko odległoŚci od ŚrodkÓw
elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głÓwnych wiązek promieniowania.

Załączniki:_ Formulaz zgłoszenia stacji NWD4422-B ;- Pełnomocnictwo wrazz dowodem uiszczenia opłaty skarbowejod złoŻenia dokumentu
pełnomocnictwa;

- DowÓd uiszczenia opłaty skarbowej za zgłoszenie'
- Kwalifikacja instalacjiwedle Rozpoządzenia Rady Ministrów zdnia 9 listopada 2010 r. w

sprawie pzedsięwz ięÓ mogących znacząco oddz iaływaÓ na ś rod owis ko.

Z powaŻaniem
oŚ

ka Ja

7ałządu
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!. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia
1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
Sfarosfuo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Wydział ochrony Środowiska i Rotn ictwa
ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
2' Nazwa instalacjizgodna z nazewnictwem stosowanym p]zez prowadzącego instalację
NWD4422-B (zgłoszenie nr 1)

3. okreŚlenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na ktÓrych terenie znajduje się
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.
woi. MAZOWIECKIE 2.1.14 (KTS: 10071400000000), pow. nowodworski 4.1.14.29.14 (KTS: 10071413A1400q,
gm. Czosnów 5.1.1 4.29.1 4'02'2 (KTS: 1 0071 41 301 4022)
4' oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ulTaśmowa 7,02-677 Warszawa
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

obręb 0035, gm' Czosnów, pow. nowodworski05-1 52 Wólka Czosnowska, 112, dz. nr24,Wojska Polskiego
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozpoządzenia Ministra Środowiska
sprawie zgłoszenia instalacjiwytwazających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz' 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, ktÓĘ moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niŻ 15W, emitująca pola
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

z dnia 2 lipca 2010r. w

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalnoŚci, w tym wielkoŚĆ produkcji lub wielkoŚĆ Świadczonych usług.
Usługitelekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji' Welkość Świadczonych usług: usługitelekomunikacyjne dta
ilości do 2000 użytkownikÓw jednoczeŚnie.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dnitygodnia, 24 godziny na dobę'
9. Emisja pola elektromagnetycznego
poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 11_DLNUV: 16068W
Antena Sektorowa 12_GHT: 15337W
Antena Sektorowa 21_DLNUV: 16068W
Antena Sektorowa 22_GHT: 15337W
Antena Sektorowa 31_DLNUV: 16068W
Antena Sektorowa 32_GHT: 15337W
Radiolinia RL1:7079W

o rÓwnowaŻnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
lnstalacja ogranicza wielkoŚć emisji w sposób automatyczny do waftości nie większych niż niezbędne do
zapewnienia obsługi użytkownikÓw sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komÓrkowej
określona odpowiednimi normami.
11. lnformacja czy stopień ograniczenia wielkości emisjijest zgodny z o
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pÓl
e le ktrom ag n etycz nych są z achowa n e.

bowiązującymi przepisam i

12. Szczegółowe
rozporządzenia

dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreŚlonymi w załączniku 2 do

LP1 WspÓłzędne geograficzne anten instalacji:
Ante n a Se ktorowa 1 1 _D LN UV : (20" 40' 29.7 " E, 52" 22' 27.7 " N)
Ante n a Se ktorowa 1 2_G HT : (20" 40' 29.7 " E, 52" 22' 27.7 " N)
Ante n a Se ktorowa 2 1 _D LN UV : (20" 40' 29. 7 " E, 52" 22' 27.7 " N)
Ante n a Se ktorowa 22_G HT : (20" 40' 29.7 " E, 52" 22' 27.7 " N)
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Antena Sektorowa 31 _DLN UV: (20"40'29.7"E,52"22'27.7"N)
A nte n a Se ktorowa 3 2_G H T : ( 20" 40' 29. 7 " E, 52" 2 2' 27. 7 " N )
Rad iol i n ia RLI : (20" 40' 29.7 " E, 52" 22' 27.7 " N)

LP 2. CzęstotliwośĆ pracy instalacji:
800M H2,900 M Hz, 1 800 M H z, 2 1 00 M Hz, 2600 M Hz, B)G Hz

LP 3. \AtlsokośĆ środkÓw elektrycznych anten nad poziomem terenu
Antena Sektorowa 1 1 _DLN UV: 35,00m
Antena Sektorowa 1 2_G HT: 35,00m
Antena Sektorowa 21 _DLN UV: 35,00m
Antena Sektorowa 22_GHT: 35,00m
Antena Sektorowa 31 _DLNUV: 35,00m
Antena Sektorowa 32_GHT: 35,00m
Radiolinia RL1: 35,00m

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 1 1 _DLNIJV: 1 6068W
Antena Sektorowa 12_GHT: 15337W
Antena Sektorowa 21_DLNUV: 16068W
Antena Sektorowa 22_GHT: 15337W
Antena Sektorowa 31_DLNUV: 16068W
Antena Sektorowa 32_GHT: 15337W
Radiolinia RL1:7079W

LP 5. Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczegÓlnych anten
lnstalacji:
Antena Sektorowa 11_DLNUV: azymut 100" , pochylenie 0-10" (800MHz), pochylenie 0-10" (1800MH2),
pochylenie 0-1 0" (21 00MHz)
Antena Sektorowa 12_GHT: azymut 100" , pochylenie 0-10'(900MHz), pochylenie 0-10" (2600MH2)
Antena Sektorowa 21_DLNUV: azymut 210" , pochylenie 0-10' (800MHz), pochylenie 0-10" (1B))MHz),
pochylenie 0-1 0' (21 00MHz)
Antena Sektorowa 22_GHT: azymut 210" , pochylenie 0-10" (900MHz), pochylenie 0-10" (2600MH2)
Antena Sektorowa 31_DLNUV: azymut 315" , pochylenie 0-10' (800MHz), pochylenie 0-10' (1800MH2),
pochylenie 0-1 0" (21 00MHz)
Antena Sektorowa 32_GHT: azymut 315" , pochylenie 0-10" (900MHz), pochylenie 0-10' (2600MH2)
Radiolinia RL1: azymut 68" +/-30", pochylenie 0"

LP 6. Dla anteny Antena Sektorowa 11_DLNUV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we
wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od Środka elektrycznego anteny w osijej głÓwnej wiązki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 12-GHT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w okreŚlonej we
wskazanym poniŻej rozporządzeniu odległości od Środka elektrycznego anteny w osi jej głÓwnej wiązki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 21_DLNUV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we
wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od Środka elektrycznego anteny w osijej głÓwnej wiązki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 22_GHT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we
wskazanym poniŻej rozporządzeniu odległoŚci od Środka elektrycznego anteny w osijej głÓwnej wiązki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 31_DLNUV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonejwe
wskazanym poniŻej rozponądzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osijej głÓwnej wiązki
promieniowania,
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Dla anteny Antena Sektorowa 32_GHT miejsca dostępne dla ludnoŚci nie znajdują się w określonej we
wskazanym poniŻej rozporządzeniu odległoŚci od Środka elektrycznego anteny w osijej głównej wiązki
promieniowania,
a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art' 60 ustawy z dnia 3 października 200Br. o
udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozpoządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 wześnia
2019 r' w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz'U. 2019 poz'
1839), przedmiotowa instalacja nie jest t<watifikowana jako pzedsięwzięcie mogągQ zawsze bądż
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. l/

13. MiejscowośÓ, data: Warszawa, 2020-04-20
lmię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Podpis:
7ałządu(

l!. Wypełnia organ och środowiska zgłoszenie
Data zaĘestrowan ia zgłoszen ia Numer zgłoszenia
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ŁEl E3
Laboratorlum Badawcze

IJstawo z dnia 27 kwietnlo 2007 r. Prowo ochrony środowisko (Dz' u. 2oo7 Nr 62 poz. 627 w ofuuolnym bnmieniu)

lJstowa z dnla 3 poździerniko 2(N8r. o udostępnioniu informacji o środowisku l Jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronle środowisko
ordz o ocenach oddziaĘwonia na środowisko (Dz, U. 2018 poz. 2087 tekst jednolity)

Rozporzqdzenie Rody Ministrów z dnia 70 września 2079r. w sprowie przedsięwzięć mogqcych znaczqco oddziaĘwoć na środowisko
(Dz. U.2079 poz, 7839)

KWAL!FIKACJA
i nsta lacji radiokom u nikacyj nej telefonii komórkowej P4

pod względem oddziaĘwania na środowisko
w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów
z dn. 10.09.2019 r,, (Dz. U. 2OL9, poz. 1839)

NWD44228,

Wersja L

Warszawa, styczeń 20Żo

Adres instalacji Wólka Czosnowska, gffi. Czosnów, dz. nr 24
woj. mazowieckie

lnwestor: P4 Sp. z o.o.
Ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Wykonanie: Maciej Pietrzyk
mgr inż. Plotr Gawin



lnstalacja rodiokomunikocyjna telefonii komórkowe P4 NW D4422B

1. lNFoRMAoE WSTĘPNE

Przedmiotem niniejszej kwalifikacji jest instalacja radiokomunikacyjna telefonii komórkowej P4,
której anteny będą zamontowane na wieży kratowej zlokalizowanej pod adresem: Wólka Czosnowska, gm.
Czosnów, dz' nr 24, woj. mazowieckie.

lnwestorem przedsięwzięcia jest P4 Sp. z o.o., u!. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Celem dokumentu jest ocena, czy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 20].9 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, rozpatrywana instalacja zalicza się
do przedsięwzięć:

. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

. mo8ących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
o do żadnego z powyższych'

2. PoDSTAWY sPoRzĄDzENlA KWALIF|KAC,!

Poniżej wymieniono zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ].0 września 2079 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaĘwać na środowisko (Dz. U. 2019 poz' 1839) mające odniesienie
do planowa nej insta lacji radiokom u nikacyjnej:

Do przedsiewzieć mogacvch zawsze znaczaco oddziafuwać na środowisko zalicza się m.in.
następujące rodzaje przedsięwzięć:
lnstalacje radiokomunikocyjne, radionawigacyjne i radiolokocyjne, z wyłqczeniem radiolinii, emitujqce polo
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,O3 MHz do 3o0 O00 MHz, w których równoważna moc
promieniowana izotropowo wyzndczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:

o) 2000 W, a miejsco dostępne dlo ludności znajdujq się w odległości nie większej niż 1OO m od środko
elektrycznego, W osi głównej wiqzki promieniowania tej dnteny,

b) 5000 W, a miejsca dostępne dlo ludności znajdujq się w odległości nie większej niż 15O m od środko
elektrycznego, w osi głównej wiqzki promieniowania tej onteny,

c) 1"0000 W, o miejsca dostępne dlo ludności znojdujq się w odległości nie większej niż 200 m od środka
elektrycznego, w osi głównej wiqzki promieniowania tej anteny,

d) 20000w
_ przy czym równowożnq moc promieniowanq izotropowo Wyznocza się dla pojedynczej anteny także w
przypadku, gdy na terenie tego somego zakłodu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna
i n sta la cjo rod ioko m u n i ko cyj n a, ra d i on aw ig a cyj n a lu b rad io loka cyjn o ;

Do przedsiewzieć mogacvch potencialnie znaczaco oddziałVwać na środowisko zalicza się m'in. następujące
rodzaje przedsięwzięć:
lnstalacje rodiokomunikacyjne, radionawigacyjne i rodiolokocyjne ('.'), z wyłqczeniem rodiolinii, emitujqce
pola elektromognetyczne o częstotliwościoch od O,O3 MHz do 30O 00O MHz, w których równowqżna moc
promieniowano izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:

a) 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdujq się w odległości nie większej niż 5 m od środka
elektrycznego, w osi głównej wiqzki promieniowanio tej anteny,

b) 100 W, a miejsco dostępne dla ludności znajdujq się w odległości nie większej niż 20 m od środka
elektrycznego, w osi głównej wiqzki promieniowanio tej onteny,

c) 500 W, a miejsco dostępne dla ludności znajdujq się w odleqłości nie większej niż 40 m od środko
elektrycznego, w osi głównej wiqzki promieniowonia tej onteny,

d) 1000 W, o miejsca dostępne dla ludności znajdujq się w odległości nie większej niż 70 m od środka
elektrycznego, W osi głównejwiqzki promieniowania tej onteny,

e) 2000 W, o miejsca dostępne dla ludności znajdujq się w odległości nie większej niż 15O m i nie
mniejszej niż 100 m od środko elektrycznego, w osi głownejwiqzki promieniowonia tej anteny,

z
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f) 5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znojdujq się w odleqłości nie większej niż 200 m i nie
mniejszej niż L50 m od środka elektrycznego, W osi głównej wiqzki promieniowdnia tej anteny,

d L0000 W, a miejsca dostępne dlo ludności znojdujq się w odległości nie większej niż 300 m i nie
mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiqzki promieniowania tej anteny;

_ przy czym równoważnq moc promieniowonq izotropowo Wyznacza się dla pojedynczej anteny także w
przypodku, gdy no terenie tego somego zokładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zreolizowona inna
i n sta I o cjo radioko m u n i ka cyj n a, ra d i o n aw ig ocyj n a lu b ra d i o I oka cyj na ;

W celu zakwalifikowania przedsięwzięcia zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem istnieje
konieczność wyznaczenia równoważnej mocy promieniowanej izotropowo (Prlnp) dla każdej pojedynczej
anteny, a następnie przeanalizowanie przebiegu odpowiedniego wektora wiązki głównej
promieniowania.
Zgodniezs2ust. 1pkt7oraz53ust'1pkt8RozporządzeniaRadyMinistrówzdnia10września20L9r.w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, równoważną moc promieniowaną
izotropowo Wyznacza się dla pojedynczej anteny; nawet W sytuacji, gdy na terenie tego samego zakładu lub
obiektu znajduje się inna realizowana lub zrealizowana instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i

radiolokacyjna. Rozporządzenie stanowi o mocy promieniowanej izotropowo dla pojedynczej anteny, zatem
należy badać, czy miejsca dostępne dla ludzi znajdują się w osi głównej wiązki promieniowania pojedynczej
anteny.

Powołując się na odpowiedź podsekretarza stanu W Ministerstwie Środowiska z dnia 30
sierpnia 201]. r' - z upoważnienia Ministra - na interpelację nr 23965 w sprawie szeroko rozumianej
problematyki telefonii komórkowej w zakresie oddziaływania na środowisko, poniżej przedstawiono sposób
kwalifikowania instalacji radiokomunikacyjnych zgodny z obowiązującymi przepisami:

,,W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowych kwalifikacji dokonuje się w oparciu o dwa kryteria
określonew52ust.1pkt7i93ust.1pkt8rozporzqdzeniozdnia9listopada2070r.tj'równoważnqmoc
promieniowanq izotropowo wyznaczonq dla pojedynczej anteny i odległości miejsc dostępnych dla ludności
od środka elektrycznego, w osi głównej wiqzki promieniowania anteny. (...) Przy ustalaniu odległości
środków elektrycznych onten od miejsc dostępnych dla ludności kierowano się następujqcymi zasadami:

o dla podanych równoważnych mocy promieniowanych izotropowo określono odległość
występowania pól elektromagnetycznych o wartościach granicznych zapisanych w rozporzqdzeniu z
dnia 30 października 200j r.

o uzyskone w powyższy sposób odległości powiększono, uwzględniojqc nojwiększy błqd metody
obliczeniowej, który stosujqc zasadę ostrożności oszocowano na 50%

o uzyskane odległości zwiększono dodatkowo ze względu na możliwość występowania odbić pól od
naturalnych i sztucznych przeszkód, takich jak np. ściany budynków.

odległość środków elektrycznych anten od miejsc dostępnych dla ludności zawarte w rozporzqdzeniu z dnia
9 listopada 2070 r' wvznaczone zostafu z poszanowaniem zasadv przezorności, w oparciu o obowiqzujqce w
Polsce standardy jakości środowiska w zokresie ochrony przed polami elektromognetycznymi',,

Podobne stanowisko można znaleźć w Przegladzie Prawa ochronv Środowiska 1/20]'1, ,5lą9'jg
bazowe telefonii komórkowei iako przedsiewziecia mogace znaczaco oddziałvwać na środowisko" autor:
Jan Szuma, punkt 5:

,,Wynika to z faktu, że kryterium określone ,,dla pojedynczej qnteny" nie daje się w istocie sumowaća6' Skoro
bowiem odległość środka elektrycznego od miejsc dostępnych dla ludzi zależy od mocy każdej anteny
osobno (,,pojedynczej"), to oznocza, że będzie ono toko somo| nawet w sytuacji gdy na jednym obiekcie
znajdzie się kilka antena7.

a6 Autor W tym miejscu podkreślo konieczność odróżnienia kryteriów określonych w rozporzqdzeniu
dla zakwalifikowania instalacji do przedsięwzięć mogqcych znaczqco oddziaływać na środowisko (które
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majq jedynie charakter pewnego z góry ustalonego poziomu _ kryterium) od rzeczywistego promieniowania
danej instalacji.

o' Np' gdy no jednym obiekcie znojdq się trzy nadajniki o mocy 500 W, to nie oznacza to, że należy
badać czy miejsca dostępne dla ludzi znajdujq się w odległości właściwej dlo mocy 1500 W (nie większej niż
7o m od środka elektrycznego). Przepisy stanowiq o mocy promieniowanej izotropowo dla pojedynczej
anteny _ a więc należy badać czy miejsca dostępne dla ludzi znojdujq się w (wzdłuż) osi wiqzek konkretnych
nadajników i w odległości zależnej od ich mocy (w podanym tu przykładzie 40 m - 500 W).'

Takie samo stanowisko przedstawiono w dokumencie ,,Przedsiewziecia mogace znaczaco
oddziałvwać na środowisko - przewodnik po rozporzadzeniu Radv Ministrów" autor: Tomasz Wilżak,
wydane przez Generalną Dyrekcje ochrony środowiska, Warszawa 2011:

5 2 ust. 7 pkt 7:

,,Należy podkreślić, że o ile równowaźnq moc promieniowanq izotropowo sumuje się dla jednej anteny, jeżeli
jest ono zbudowana z co najmniej dwóch systemów nadawczych, to nie należy sumować równoważnej mocy
promieniowanej izotropowo nie zależnych anten wchodzqcych w skłod tego sdmego lub różnych
przedsięwzięć (w tym kontekście zwrócenia uwagi wymaga ostatnia część omawianego przepisu, która
dodatkowo podkreśIa, że równowaźnq moc promieniowanq izotropowo wyznacza się dla pojedynczej
anteny także w przypadku, gdy no terenie tego samego zakłodu lub obiektu znajduje się realizowana lub
zrealizowana inno instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna)."

W odniesieniu do s 3 ust. 2 pkt 3 omawianego rozporządzenia:
,,2. Do przedsięwzięć mogqcych potencjalnie znaczqco oddziaływać na środowisko zalicza się również
przedsięwzięcia:

3) nieosiqgajqce progów określonych w ust. 7, jeżeli po zsumowaniu parametrów
charakteryzujqcych przedsięwzięcie z parametrami realizowonego lub zrealizowonego
przedsięwzięciq tego samego rodzaju znajdujqcego się na terenie jednego zakłodu lub obiektu
osiqgnq progi określone w ust. 7."

Należy zaznaczyć, iż powyższy punkt odnosi się do wszystkich możliwych instalacji, dla których nie
sprecyzowanoinaczej.Jeślichodzi oinstalacjeradiokomunikacyjnew52ust. 1pkt7oraz$3ust. 1pkt8
jednoznacznie określono jak należy postępować.

odpowiedź Generalnej Dyrekcji ochrony środowiska, Departament ocen oddziaływania na środowisko 6
marca 2ot8 r. (pismo znak Dooś.WDś.APs.4oO.51.2018.dkż):

('..) Powyższa interpretacja jest zgodna ze stanowiskiem resortu środowiska wyrażonym w odpowiedzi na
interpelację nr 10349 posła Łukasza Zbonikowksiego (wersja elektroniczna pisma zdnia2 stycznia 2013 r.

dostępna na stronie internetowej Sejmu RP - www.sejm.gov.pl). Na pytanie nr 4 ,,Czy w przypadku, w
którym dwie, trzy, cztery anteny są zawieszone na tej samej wysokości i azymucie, należy podać moc
pojedynczej anteny, w której ElRP jest wspólne (superpozycja), i dlaczego", udzielono następujących
wyjaśnień: ,,W przypadkach gdy anteny są zawieszone na tej samej wysokości i skierowane w tym samym
azymucie, należy rozpatrywać równoważne moce promieniowane izotropowo poszczególnych anten
odrębnie. Pojęcie równoważnej mocy promieniowanej izotropowo (ElRP) używane w technice antenowej
ponownie, zgodnie z cytowaną już normą, oznaczai,,Zastępcza moc promieniowana (ERP) - iloczyn mocy
doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny. Zysk energetyczny anteny może być odniesiony
do anteny izotropowej, mówi się wówczas o zastępczej mocy promieniowanej izotropowo". Termin ElRP
odnosi się do pojedynczej anteny. W zwiazku z tvm, iak iuż to napisano' należv rozpatrywać antenv
poiedvnczo. bez superpozvcii".
Wviaśnien!e poieć wvkorzvstanvch w opracowaniu:

Antena - urządzenie przeznaczone do wypromieniowania lub odbioru energii fali elektromagnetycznej,
wg.: PN-80/T-07072:7980 Słownictwo telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i określenia'
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środek elektryczny anteny _ miejsce, będące środkiem układu współrzędnych, względem którego
Wyznaczono charakterystyką promieniowa nia a nteny.

Miejsca dostępne dla ludności - przez miejsca dostępne dla ludności rozumie się wszelkie miejsca, z
wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu
technicznego, ustalane według istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości (zgodnie z
art' L24 ust.2, Prawo ochrony środowiska, Ustawa Dz. U.2019 poz. 1815).

odległość miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego anteny - odcinek linii prostej, który
Wyznacza się w osi głównej wiązki promieniowania anteny uwzględniając azymut i pochylenie tej osi'

TiIt - pochylenie względem kierunku horyzontalnego.

Równoważna moc promienlowana izotropowo PEIRP - zastępcza moc promieniowana (ERP) - iloczyn
mocy doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny' Zysk energetyczny anteny może być
odniesiony do anteny izotropowej, mówi się wówczas o zastępczej mocy promieniowanej izotropowo, wg..'
(ElRP) PN-80/T-07012:7980 Słownictwo telekomunikacyjne. Anteny. Nozwy i określenio'

Promieniowanie wypadkowe - w przypadkach gdy antena jest zbudowana z więcej niż jednego systemu
nadawczego przyjmuje się sumę równoważnych mocy promieniowanych izotropowo systemów jako ElRP
anteny (,,Przedsięwzięcia mogqce znoczqco oddzioływać na środowisko _ przewodnik po rozporzqdzeniu
Rady MinistróW" outor: Tomasz Wilżak, Generalna Dyrekcja ochrony Środowiska, Warszawa 2011).

Kierunek wiązki glównej promieniowania - wiązka zawierająca kierunek maksymalnego promieniowania
(,,Przedsięwzięcio mogqce znaczqco oddziaływać na środowisko - przewodnik po rozporzqdzeniu Rady
Ministrów" autor: Tomasz Wilżak, Generalna Dyrekcja ochrony Środowiska, Warszawa 2011).

oś wiązki głównej promieniowania - linia prowadzona wzdłuż kierunku wiązki głównej promieniowania
(,,Przedsięwzięcio mogqce zndczqco oddziaływać na środowisko _ przewodnik po rozporzqdzeniu Rody
Ministrów" autor: Tomasz Wilżak, Generalna Dyrekcjo ochrony Środowisko, Warszawa 2o11)'

3. oPls PRZEDslĘWzlĘclA

W skład projektowanej instalacji radiokomunikacyjnej wejdą urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo -
odbiorcze oraz anteny zamontowane na wieży kratowej.

5
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Zainstalowane zostan ante on rametrach:

W opracowaniu uwzględniono stosowane przez lnwestora maksymalne tilty elektryczne' Pochylenie
mechaniczne anten W przypadku tej instalacji nie występuje, tilty mechaniczne dla wszystkich anten
Wynoszą zero (informacja przekazana przez inwestora).

4. WYNtKt oBLlczEŃ

obliczenia i rysunki wykonano przy wykorzystaniu warunków nadawania określonych przez inwestora oraz
parametry techniczne urządzeń, torów kablowych i anten zgodnie z kartami katalogowymi
producentów/danymi inwestora. Równoważną moc promieniowania izotropowo obliczono na głównych
kierunkach promieniowania anten.

Równoważną moc promieniowaną izotropowo Wyznacza się korzystając z zależności

Prrnp ldBml = P + G -A
gdzie:

P - Moc wyjściowa nadajnika na system w danym sektorze [dBm]
G - Zysk energetyczny anteny [dBi]
A - Tłumienie toru antenowego [dB]

Przeliczenia jednostek dBm na Waty wykonuje się przy pomocy Wzoru

Panp [dBml = 10 * log ro ( P lmwl / 1[mwl )

gdzie:

Pernp - rrroC w jednostkach dBm
P - moc promieniowana izotropowo [mW - miliWaty]

Azymut

r1

Producent/typ
anteny

Oznaczenie anteny

Środek
elektryczny
(wysokość

zawieszenia)
lm n.o.t.l

Pasma

lMhzl

Zysk

energetyczny

ldBil

Maksymalna moc
wyjściowa na

system

ldBml t'1

Pońylenie
wiązki (tilt)

Tłumienie
toru

antenowego

ldBl

900 16,6 M,77I 0.314
2ffi 18.6 49.031 0,549ATR4518R6v06

u091, 1261M1,

1261M2
3100

Żffi 18.6 49.031

6

0,549
800 16.3 44,L50 0.28s
1800 77.6 49.031 0,451

100

ATR4518R6v06
1081, G18V1181,

u2rr/L2r7
3100

2100 L7,9 47,782

7

0.491
900 16.6 44.77L 0,314
2600 18,6 49.031 0,549ATR4518R6v06

Ucf.z,LŻ62Ml,
|J6ŻM2 3100

26m 18.6 49.031

6

0.549
800 16,3 44.L50 0,285
1800 17.6 49,031 0.451

Ż7o

ATR4518R6v06
L082, GL82/LL82,

u2r2/1272
35,00

2700 u,9 47.782

7

0,497
9{n 16,6 44,77L 0.314
26ffi 18.6 49.O3r 0.549ATR4518R6v06

u093, 1263M1,

463M2 3s,00

25m 18,5 49.O3L

6

0.549
800 16.3 Ą4.7so 0.28s
1800 L7,6 49.031 0,451

315

ATR4518R6v06
1083, G183/1183,

U273/LŻL3
3s,00

21ffi 77,9 47,782

9

0.491

ó



l nsta lacja radiokomu nikacyj na telefonii komórkowe P4 NWD4422B

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki obliczeń dla poszczególnych anten:

Azymut Oznaczenie anteny Pasma
EIRP dla
pasma

Środek
elektryczny
(wysokość

zawieszenia)

Pochylenie
wiązki (tilt)

EIRP-

równoważna
moc

promieniowani
a izotropowo

Rozpatrywana odIegłość
miejsc dostępnych dla

ludzi od środka
elektrycznego anteny

wzdłuż osi głównej wiązki
promieniowania tej anteny

t't lMhzl twl lm n.p.t.I t1 twl lml

100

u091, 1261M1,
|26LM2

9m IŻ76

35,00 6 IL49O ś 30026ffi 5to7
2600 5107

1081, G181/1181,

uzn/alt
8(n 1039

35,00 7 u93 ś2m1800 4150

27Ń 33()4

2r0

uoB.z,|J62ML,
L26ŻM2

900 t276
35,00 6 LL49O ś 30026ffi 5107

26Ń 5to7

LO82,GL82/LL82,

u2l2lL2r2

800 1039

3s,00 7 8/.93 ś 2001800 4150
2100 33()4

315

u093, 1263M1,

1263M2

900 L276
35,00 6 LL49O ś 3002600 5107

26c0 5707

1083, G183/1183,

u2r3/L2L3

800 1039

35,00 9 8493 ś 20o1800 4150

2100 3304

Dla projektowanej instalacji dla sześciu anten (azymuty 100", 21.o" , 315"} (oznaczonych: L081, G181/
LI8I, UZIL{LZLL; L082, G182/LI82, U2t2lL2t2; L083, G183/L183, U2I3|L2I3) dIa każdej anteny
wypadkowa równoważna moc promieniowana izotropowo zawiera się w przedziale 5000 - 10000 W. W
związku z tym na załączonych rysunkach przedstawiono rzut poziomy i rzuty pionowe osi głównej wiązki
promieniowania W odległości 200 metróW od środka elektrycznego każdej anteny. Zarówno dla
minimalnych pochyleń wiązek 0' jak i maksymalnych pochyleń Wiązek 7" i 9" brak występowania miejsc
dostępnych dla ludności w odległości do 200 m od środka elektrycznego anten w osi głównej wiązki
promleniowania danej anteny.

Dla projektowanej instalacja dla trzech anten (azymuty 100', 210" i 315") (oznaczonych: U091, L26LML,
L26LM2; Uo92, L262ML, L262M2; U093, L263M1, LŻ63M2| dla każdej anteny wypadkowa równoważna
moc promieniowana izotropowo zawiera się w przedziale 10000 - 20000 W. W związku z tym na
zalączonych rysunkach przedstawiono rzut poziomy i rzuty pionowe osi głównej wiązki promieniowania W
odległości 300 metrów od środka elektrycznego każdej anteny. Zarówno dla minimalnych pochyleń wiązek
0' jak i maksymalnych pochyleń wiązek 6' brak występowania miejsc dostępnych dla ludności w odległości
do 300 m od środka elektrycznego anten w osigłównej wiązki promieniowania danej anteny.

Załączone rysunki przedstawiają rzut poziomy i rzuty pionowe osi głóWnych wiązek promieniowania dla
poszczególnych anten. Z uwagi na uproszczony charakter rysunkóW oraz możliwości techniczne
drukowania, wiązki dla poszczególnych anten przedstawione są jako jedna linia. Dla zastosowanej skali
rysunków nie ma możliwości przedstawienia każdej wiązki oddzielnie.
Wszystkie rysunki uwzględniają ukształtowanie terenu oraz istniejącą zabudowę na dzień wykonania
niniejszego opracowania.

5. WNIOSK!

Na podstawie przeprowadzonej kwalifikacji stwierdza się, że dla przedstawionej przez lnwestora
konfiguracji anten, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie

7
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przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna
nie za|icza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie
znacząco oddziaĘwać na środowisko, a zatem nie ma obowiązku uzyskanla decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Miejsca dostępne dla ludności nie występują w
osi glównej promieniowania anten. Spełniony będzie warunek zapewnienia jak najlepszego stanu
środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych.

6. PoDSTAWY PRAWrue, ŹRÓoŁA lNFoRMAol
Akty prawne:

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001' Nr 62 poz. 627) w
aktualnym brzmieniu.

. Ustawa z dnia 3 października 2008 r' o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oroz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. tJ.
2018 poz. 2087 tekst jednolity).

. Rozporzqdzenie Rady Ministrów z dnio 70 wrześniq 2079 r. w sprawie przedsięwzięć mogqcych
znaczqco oddziaływać na środowisko (Dz. IJ. 2079 poz. 18j9).

Źródła informacji:
o dane techniczne urządzeń instalowanych na projektowanej instalacji uzyskane od lnwestora,
o karty katalogowe anten,
o dane lokalizacyjne instalacji uzyskane od lnwestora,
. mapa zasadnicza,
o materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej,
o zdjęcia satelitarne,
o budżet mocy planowanej instalacji,

7.zAŁĄczNlKI l RYsuNKl
o Tabela 1. Parametry techniczne i obliczenia równoważnej mocy promieniowanej izotropowo anten

instalacji - wyniki obliczeń.
o Rozmieszczenie anten i urządzeń.
. Rys. ].. - Rzut poziomy osi głównych wiązek promieniowania dla poszczególnych anten w odległości

do 200 i 300 metrów od środka elektrycznego anten.
. Rys. 2. - Rut pionowy osi głównych wiązek promieniowania dla poszczególnych anten na azymucie

].00', 210" i 315" w odległości do 200 i 300 metrów od środka elektrycznego anten, dla tiltu 0".
. Rys. 3. - Rut pionowy osi głównych wiązek promieniowania dla poszczególnych anten na azymucie

].00", 210' i 315" w odległości do 200 i 300 metrów od środka elektrycznego anten, dla tiltu 6", 7" i

90.

I



Tabela 1- wyniki obliczeri

Rozpatrywana odległość miejsc
dostępnych dla ludzi od środka

elektrycznego anteny wzdłuż osi
gł wnej wiązki promieniowania tej

anteny

tml

oBLlczENlE DlA SYSTEMÓW UMTS 9fl), LTE 2600

UMTS 900 MHZ, LTE 26il) MHz
minimalne projektowane pochylenie wiqzek

< 300

Ś 300

ś 30o

maksvmdlne proiektowone pochvlenie wiszek
ś 30o

ś 300

ś 300
oBtlczENlE DlA SYSTEMÓW LTE 8(x), csM 1800/ LTE 18fi), UMTS 21ool tTE 21oo

LTE 800 MHZ, GSM 18fi) MHz / tTE 1800 MHz, UMTS ZL0/J_MHz I LTE 2100 MHz
mini molne proiektowane pochvlenie wiqzek

ś2oo
ś 200

ś 20o

maksy malne proiektowane pochylenie wiqzek
ś 20o

Ś 200

ś 20o

EIRP- r wnoważna
moc

promieniowania

izotropowo

twl

77490

11490

7r49C

I149A
r14ga
11490

8493

8493

8493

8493

8493

8493

Pochylenie
wiązki(tilt

elektryczny)

t"1

0

0

0

6

6

6

0

0

0

7

7

9

Wysokość
zawieszenia

lm n.p.tl

35,m

35,00

35,00

35.00

35,00

35,00

35.00

35,00

35.00

3s,00

35,00

35,00

Typ anteny

ATR4518R6v05

ATR4518R6v06

ATR4518R6v06

ATR4518R6v06

ATR4518R6v06

ATR4518R6v06

ATR4518R6v06

ATR4518R6v06

ATR4518R6v06

ATR4518R6v06

ATR4518R6v05

ATR4518R6v06

Sektor

u091. 1261M1. L261;M2

UoBz,L262ML,L262M2
u093, 1263M1. 1263M2

u091, 1261M1, L26LM2
u092, r262M1,L262M2
u093, 1263M1, L263M2

1081, G 181/11 8L, V 2LL I L2Lr
1082, G 182/11 82, U 2L2l L2L2
1083, G 183/1183, U 2L3 / L2t3

1081, G 181/11 8L, U ŁLLI LaLL
1082, G 182/1182. U2r2ll2r2
1083, G 183/11 83, U 2L3 I t2t3

Azymut

t"l

100

zra
315

r-00

2r0
315

100

2I0
315

l-00

270

315



N

Azt
315"

Azi
210'

0ś ytidzki gtóvnej
pronieniovania

m m

Rysunek

7
Podziołko

7:3000 Nazwa i adres obiektu: NWDMO2B, Wólka Czosnowska, gm, Czosnów, dz. nr 24

Rzut poziomy osi głównej wiqzki promieniowonid w odległości
do 2a0 i 300 metrów od środka elekrycznego onten,

Temat rysunku:



Obiekt/Ndzwa: NWDzM22B

Rzut pionowy osi gł wnych wiqzek promieniowonia, dla poszczeg lnych anten na azymucie
100", 210' i 315'w odleEłości do 2il) i 3O0 metr w od środka elekrycznego anten, dlo tiku 0",

Temat rysunku:
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u,92
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Obiek/Ndzwa: NWDIM22B

Temat rysunku:
Rzut pionow osi gł wnych wiqzek promieniowania, dla poszczeg lnych anten na ozymucie 700',

7" i 9",dla tiltu210'i 315" w do 2il) i 300 metr w od środkaEEII

Az.
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(vt
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