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Warszawa, 2020-03-24
Prowadzacv instalacie
P4Sp. zo.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

adres do korespondencii:
P4 Sp. zo.o.
ul. Taśmowa 7,

02-677 Warszawa _ rctu-m.2z G52oasŃrc PtoE wMWfutrŁkrfui.e

Starostwo Powiatowe w Nor4ym Dworze Mazowieckim

Wydział ochrony Środowiska i RoInictwa

dotuczv stacii bazowei telefonii kom rkowei operatora P4 sp. z o. o.NWD4425 A
Zgodnie z wymogami
RoZPORąDZEN|A MlNlsTRA ŚRooowlsKA z dnia 2lipca 2O1O r. w sprawie zgłoszenia instalacji
wytwazających pola elektromagnetyczne (Dz. U.2010 NR 130 Poz. 879)
i

RozPoRąDzENlA MlNlsTRA ŚRooowsKA z dnia 2 lipca 2O1O r' w sprawie rodzaj w instalacji,
ktÓrych eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. jedn. Dz' U ' 201 9, PoZ' 1 51 0)
oraz
na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2oO1 r'

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warczawie zgłasza instalację wytwazającą pole elektromagnetyczne:
05-170 Strubiny, dz. nr 73/1, obręb 0011, gm. Zakroczym, pow. nowodworski
RÓwnoczeŚnie wyjaśniam, ze zgodnie z treŚcią postanowie Załącznika nr 2 do Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 2 lipca 2o1o r. W sprawie zgłoszenia instalacji tvytr,vaża1ącycn pola
elektromagnetyczne: ,,w zgłoszeniu instalacji (...) podaje się następujące dane: 7. wyniki pomiar w
poziom w pÓl elektromagnetycznych, o kt rych mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska, ieśIi takie bvłv wvmaqane"'
lnstalacja objęta niniejszym zgłoszeniem nie została jeszcze uruchomiona, a co za tym idzie nie
rozpoczęło się rÓwniez jej uŻytkowanie' Zgodnie z postanowieniami art' 122a:

,,1. Prowadzący instalację oraz użytkownik unądzenia emitującego pola etektromagnetyrczne,
kt re są stacjanli elektrceneryelycutyni lub napowietznymi liniami elektroenergetycznymt o napięciu
znamionowym nie niŻszym niŻ 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi tub
radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, ktÓrych rÓwnoważna moc promieniowana
izotropowo wynosi nie mniej niŻ 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstottiwościach od 30
kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiar w poziom w p t etektromagnetycznych w
środowisku:
1| bezpośrednio po rozpoczeciu użvtkowania instalacii lub urzadzenia:
2) kaŻdorazowo W plzypadku zmiany warunkÓw pracy instalacji tub urządzenia, w tym zmiany

spowodowanej zmianamiw wyposażeniu instalacjilub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ
na zmianę poziomÓw p l elektromagnetycznych, ktÓrych ŹrÓdłem jest instalacja lub urządzenie'
2. Wyniki pomiarÓw, o kt rych mowa w ust. 1, przekazuje się wojewÓdzkiemu inspektorowi ochrony

środowiska i pa stwowemu wojewÓdzkiemu inspektorowi sanitarnemu''.

Zatem stosownie do treści arl. 122a ust.1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wykonanie pomiar w
poziomÓw pÓl elektromagnetycznych w środowisku nie było i nie jest obecnie Wymagane, gdyŻ nie
rozpoczęto uzytkowan ia instalacj i.

Wnioskodawca informuje jednocześnie, Że wlw 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 umozliwienia organowi prowadzącemu niniejsze postępowanie weryfikacji faktu,
Że pzedmiotowa instalacja nie naleŻy do kategorii pzedsięwzięĆ mogących zawsze znacząco
oddziaływaÓ na środowisko, ani do kategorii przedsięwzięÓ mogących potencjalnie znacząco
oddziaływaÓ na środowisko w załączeniu pzesyłam dokument potwierdzający kwalifikację instalacji jako
pzedsięwzięcia nie zaliczanego do zadnej z powŻszych kategorii z uwagi na fakt, ze miejsca dośtępne
dla ludności nie znajdują się w określonej w Rozpoządzeniu Rady Ministr w zdniag listopada 201oi' w
sprawie pzedsięwzięĆ mogących znacząco oddziaływaĆ na środowisko odległoŚci od środk w
elektrycznych poszczeg lnych anten, w osi ich głÓwnych wiązek promieniowania.

Załączniki:
- Formulaz zgłoszenia stacji NWD4425_A;
- Pełnomocnictwo wrazz dowodem uiszczenia opłaty skarbowejod złożenia dokumentu

pełnomocnictwa;
- Dow d uiszczenia opłaty skarbowejza zgłoszenie.- Kwalifikacja instalacji wedle Rozpoządzenia Rady Ministr w z dnia g listopada 2010 r. w

sprawie pzed s ięwz ięÓ mog ących znacząco od dz iaływaĆ n a ś rodowis ko.

Z powaŻaniem
Koordynator oŚ

Monika Bieroza

*}J*M
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FoRMULARZ zcŁoszENlA lNsTALAcJt WYTWARZAJĄCYCH PoLA ELEKTRoMAG N ETYczN E

l. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia
1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do pzyjęcia zgłoszenia
Sfarosfwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Wydział ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dw r Mazowiecki
2. Nazwa instalacji zgod na z nazewn ictwem stosowa ny m wzez prowadzącego instalację
NWD4425 (zgłoszenie nr 1)

3. okreŚlenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiat w i wojew dztw), na kt rych 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: 10071413014000),
gm. Zakroczym 5. 1 . 1 4. 29. 1 4.06. 3 (KTS : 1 007 1 41 30 1 4063)
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
05-170 Strubiny, dz. nr 73/1 , obręb 0011, gm' Zakroczym, pow. nowodworski
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z lipca zotor. w
sprawie zgłoszenia instalacji wytwazających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz' 879)'
lnstalacja radiokomunikacyjna, kt Ę moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niŻ 15W, emitująca pota
elektromagnetyczne o częstotliwoŚciach od 30 kHz do 300 GHz.
7. Rodzaj izakres prowadzonej działalności, w tym wielkośÓ produkcji lub wielkośÓ świadczonych usług.
Usługitelekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. WielkoŚć 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
poszczeg lnych anten:
Antena Sektorowa 1 1 _DG HLNTV : 1 9247W
Ante na Sektorowa 21 _DG HLNTV: 1 9247W
Antena Sektorowa 31 _DG HLNTV: 1 9247W
Radiolinia RL1: 3467W

o rÓwnoważnych mocach promieniowanych izotropowo (ErRP)

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 kom rkowej
określona odpowied nimi normami.
11. lnformacja czy stopie ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi pzepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące pnepisy i normy dotyczące pÓt
ele ktro m ag n etycz n ych są z ach owa n e.

12. SzczegÓłowe
rozporządzenia

dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z Wymaganiami określonymi w załączniku 2 do

LP 1, WspÓłzędne geograficzne anten instalacji:
Ante na Se ktorowa 1 1 _D G H LNTV : (20" 3 4' 39.9' E, 52' 28' 3A. 0' N )
Ante n a Se ktorow a 2 1 _D G H LNTV : (20" 34' 39. 9" E, 52' 28' 3 3. 0" N)
Ante n a Se ktorowa 3 1 _D G H LNTV : (20" 34' 39. 9" E, 52" 28' 3 3. 0" N )
Rad iol in i a RL1 : (20" 34' 39.9" E, 52" 28' 3 3. 0" N)

LP 2. Częstotl iwoŚÓ pracy instalacji :

B00M Hz,900M Hz, 1 800 M Hz, 21 00M Hz, 2600MH2, 23G Hz
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LP3 VlA7sokośĆ środkÓw elektrycznych anten nad poziomem terenu

Antena Sektorowa 1 1 _DG HLNTV: 35,00m
Ante na Sektorowa 21 _DG HLNTV: 35,00m
Ante na Sektorowa 31 _DG HLNTV: 35,00m
Radiolinia RL1: 35,70m

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego o r wnoważnych mocach promieniowanych izotropowo (ErRP)
poszczegÓlnych anten:
Ante na Sektorowa 1 1 _DGHLNTV: 1 9247W
Ante na Sektorowa 21 _DG HLNTV: 1 9247W
Ante na Sektorowa 31 _DG HLNTV: 1 9247W
Radiolinia RL1: 3467W

LP 5, Zakresy azymutÓw i katÓw pochylenia osi głÓwnych wiązek promieniowania poszczegÓlnych anten
lnstalacji:
Antena Sektorowa 11_DGHLNTV: azymut 0" , pochylenie 0-6" (B)1MHz), pochytenie 0-6" (g11MHz),
pochylenie 2-6" (1800MH2), pochylenie 2-6" (2100MH2), pochylenie 2-6" (2600MH2)
Antena Sektorowa 21_DGHLNTV: azymut 110" , pochylenie 0-6" (B)1MHz), pochytenie 0-6" (900MHz),
pochylenie 2-6" (1800MH2), pochylenie 2-6" (2100MH2), pochylenie 2-6" (2600MH2)
Antena Sektorowa ?1_DGHLNTV: azymut 250" , pochylenie 0-6" (B)1MHz), pochylenie 0-6" (g\OMHz),
pochylenie 2-6' (1B))MHz), pochylenie 2-6' (2100MH2), pochylenie 2-6" (260OMHz)
Radiolinia RL1: azymut 322" +/-30", pochylenie 0"

LP6 Dla anteny Antena Sektorowa 11 DGHLNTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w okreŚlonej
we wskazanym poniŻej rozporządzeniu odległoŚci od środka elektrycznego anteny w osi jej głÓwnej
wiązki promien iowan ia,
Dla anteny Antena Sektorowa 21_DGHLNTV miejsca dostępne dla tudności nie znajdują się w okreśtonej
we wskazanym poniŻej rozporządzeniu odległoŚci od środka elektrycznego anteny w osi jej głÓwnej
wiązki promie n iowa nia,
Dla anteny Antena Sektorowa 31_DGHLNTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w okreśtonej
we wskazanym poniŻej rozpoządzeniu odległości od Środka elektrycznego anteny w osi jej głÓwnej
wiąz ki promien iowania,
a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie aft. 60 ustawy z dnia 3 października 200Br. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze stwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozpoządzeniem Rady Ministr w z dnia 10 wzeŚnia
2019 r. w sprawie pzedsięwzięć tltclgących znacząco oddziaływal na środowtsko (Dz.U. 2019 poz'
1839), przedmiotowa instalacja nie jest l<walifikowana jako pzedsięwzięcie mogące zawsze bądź
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

13. MiejscowośĆ, data: Warszawa, 2020-03-24
lmię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Monika Bieroza

Podpis:

z-aządu

te
Data zaĘestrowan ia zgłoszen ia Numer zgłoszenia
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KWALIFIKACJA PRzEDsIĘWaĘcIA
WYKONANA ZGODNIE Z:

RozPoRzĄDzENIEM RADY MINISTR W z DNIA 10 WRZśNIA 2019 R
W SPRAWIE PRzEDsIĘt/tlzIĘć MoGĄcYcH zNAczĄco oDDZAŁWVAć

NA śRoDowIsKo (Dz U. 2019 PołoA 1839)

INSTALACTA RADIOKOM U NIKACYJNA P4

NWD4425A

Lokalizacja
obiektu:

Wieża H=40m
Strubiny, gm. Zakroczym
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Inwestor: F]LA\/ P4 Sp. z o.o.
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lnstalacia radiokomunikacyjna P4 Sp. z o.o.
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I nstal aci a rad ioko mu n ikacvi na P4 Sp. z o.o.

1. lNFoRMACJE WsTĘPNE

f .1. obowiązujące akty prawne

Podstawę prawną sporządzen ia niniej szej dokumentacji stanowią:

- Rozporządzenie Rady Ministr w z dnia 10 wześnia 2019 r. w sprawie pzedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 pozyĄa 1839),

_ Ustawa z dnia 3 paŹdziernika 2008 r' o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie,
udziale społecze stwa w ochronie środowiska olaz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2016 poz.353, z p Źniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2oO8.25.15o,
z p żniejszymi zmianami).

1.2. lnwestor

lnwestorem i podmiotem prowadzącym instalację radiokomunikacyjną jest P4 Sp. z o. o.,
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

1.3. Elementy inwesĘcji

2. Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja radiokomunikacyjna operatora P4. lnstalacja
zlokalizowana na wieży telekomunikacyjnej H=40m, Strubiny, gmina Zakroczym. Wyposażenie
instalacji stanowią:

- zespoł urądzen nadawczo-odbiorczych oraz transmisyjnych umiejscowionych w szafach
systemowych,

- anteny sektorowe,

- anteny paraboliczne (radiolinie),

- elementy tor w antenowych.

2.1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny, czy zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministr w z dnia 10 wześnia 2019 r' w sprawie pzedsięwzięc mogących znacząco oddziah7wać na
środowisko (Dz. U. 2019 pozyĄa 1839), rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna może zostać
zaliczona do pzedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziahywać na środowisko.

Zgodnie zRozporządzeniem Rady Ministr w z dnia 10 wześnia 20'lg r' w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz' U. 2019 pozyĄa '1839) każda antena sektorowa
rozpatrywana jest osobno i nie ma wpływu na wynik kwalifikacji innej anteny.

2.2. Podstawy sporządzenia opracowania

Żrodłami danych o pzedsięwzięciu są następujące informacje uzyskane od lnwestora

- dane lokalizacyjne instalacji uzyskane od lnwestora,
_ kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej'

3. oPlsPRZEDslĘvlzlĘclA

3.1. Konfiguracja anten

W skład analizowanej instalacji radiokomunikacyjnej wejdą urądzenia zasilające, sterujące i

nadawczo-odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych posadowionych u podstawy wieŻy oraz
anteny sektorowe i anteny paraboliczne (radiolinie).

W związku z faktem, że zapisy zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministr w z dnia 10 września 20'19
r. w sprawie pzedsięwzię mogących znacząco oddziaływac na środowisko (Dz. U. 2019 pozycja 1839)
uwzględniają jedynie r wnoważną moc promieniowaną izotropowo w osi gł wnej wiązki promieniowania
anteny, z wyłączeniem radiolinii, niniejsze opracowanie uwzględnia jedynie anteny sektorowe.
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MOC EIRP
Azymut

Wysokość
zawieszenia

(środek
oeometrvcznv)

Pasmo pracy

Pochylenie osi
gl wnej wiązki
promieniowania

(rilr) na pasmo na antenę

Nr
porządkowy

anteny/
sektor n lm n.o.t.I lMHzl n tvvt IWl

900 6 1't80
800 6 706
800 6 706
2600 6 3475
2600 6 3475
2'100 6 2452
2'100 6 1471
1800 6 3707

A1 0 35

1800 6 27AO

19952

900 6 1180
800 6 706
800 6 706
2600 6 3475
2600 6 3175
21 00 6 2452
2too 6 1471
1800 6 3707

B1 110 35

't800 6 2780

19952

900 6 1 180
800 6 706
800 6 706
2600 6 3475
2600 6 3475
2100 6 2452
2100 6 '1471
't800 6 3707

c1 250 35

1800 6 2780

199s2

lnstalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o.o.

Ponizsza tabela przedstawia docelową konfiguracje anten sektorowych, Z uwzględnieniem
maksymalnego promrenrowanra

3.1. Analiza iocena możliwych zagr(że dla obszarow Natura 2000

Lokalizacja omawianej instalacji, jak i zasięg jej oddziaływania nie leżą bezpośrednio na obszaze
Natura 2000.

4

instalacja
radiokomunikacyjna

Kw a l if i kacj a p rze d s ięwzię c i a

na maprc



lnstalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o.o.

Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie oddziaływać na
jakiekolwiek obszary chronione Natura 2000 i na obiekty ochrony, dla kt rych zostały one utworzone.

4. WYzNAczENtE WYsoKoŚcl WYSTĘPoWANIA osI GŁoWNYCH WĄZEK
PROMIENIOWANIA NAD POZIOM ZABUDOWY ITERENU

Wyznaczenia dokonano dla najmniej korzystnych warunk w pracy instalacji z punktu widzenia
oddziahłlwania na środowisko, tj. dla maksymalnego pochylenia wiązek anten sektorowych (dolny
kraniec ti

A - nie zalicz.a się do pzedsię','zięć mogących zawsze albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

B - zalicza się do pzedsięvrrzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

C _ zalicza się do pzedsięwzięć mogących zawsze znac'ząco oddziaływać na środowisko

Wszystkie rysunki są wykonane w skali, uwzględniają ukształtowanie terenu oraz pokazĄą
odle$ość pomiędzy miejscami dostępnymi dla ludności (poziom terenu, poziom dachu budynk w)
i osią gł wnąwiązki promieniowania anten' Rysunek 1.zawiera widok w płaszczyŻnie poziomej zmapą
sytuacyjno-wysokościową z naniesionymi osiami gł wnej wiązki promieniowania anten, natomiast
kolejne rysunki obrazują widok w płaszczyżnie pionowej, na kt rych widoczne są Wyznaczone
dopuszczalne pochylenia $ wnej wiązki promieniowania anteny w danym pzedziale mocy ElRP.

Ukształtowanie terenu i jego zabudowa, ujęte w opracowaniu odzwierciedlają stan na dzie
opracowania analizy kwalifikacyj nej.

5. INTERPRETACJAWYNIKOW

obliczenia dotyczące niniejszej kwalifikacji pzedsięwzięcia oparte są na Rozporządzeniu Rady
Ministr w z dnia 10 wześnia 2019 r' w sprawie pzedsięwzię mogących znacząco oddziahłlwa na
środowisko (Dz. U. 2019 pozyĄa 1839)'

Na podstawie $2 ust. 1 pkt 7 i $3 ust. '1 pkt 8 rozpoządzenia, kwalifikacji instalacji
radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, z wyłączeniem radiolinii,
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dokonuje się biorąc pod uwagę dwa
parametry:

- E|RP - r wnoważną moc promieniowaną izotropowo, Wznaczaną dla pojedynczej anteny,
- położenie miejsc dostępnych dla ludności znajdujących się w określonej odległości od środka

elektrycznego, w osigł wnej wiązki promieniowania danej anteny.

PowyŹsze rozporądzenie do pzedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływa na
środowisko (zgodnie z $2 ust. 1 pkt 7) kwalifikuje instalacje radiokomunikacyjne, z wyłączeniem
radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03MHz do 300GHz' w ktÓrych

r wnoważna moc promieniowana izotropowo Wznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:
a) nie mniej niż 2 000 W' a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odle$ości nie większej

niż 100m od środka e|ektrycznego, w osi głÓwnej wiązki promieniowania tej anteny,

5

Ocena
zgodności z

obowiązuiącymi
ptz pisami

prawa

Antena/sektor Azymut wysokoś
zawieszenia

(środek

elektryczny)

Titr odległoś
wzdluż osi

gł wne| wiąki
promieniowania

wyznaczona na
podstawie

rozpoządzenia
Rady Ministr w

Minimalna
wysokoś osi
gł wnej wiąki
promieniowania

nad poziomem

terenu

Minimalna
wysokość osi
gł wnej wiąki
promieniowania

nad zabudową

lmlldesl lm not.i ldeel lml lml
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3.6 AB1 110 35 6 300
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b) nie mniej niż 5 000 W' a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odle$ości nie większej
niz '150m od środka elektrycznego, w osi gł wnej wiązki promieniowania tej anteny,

c) nie mniej niż 10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej
niŻ200m od środka elektrycznego, w osi gł wnej wiązki promieniowania tej anteny,

d) nie mniej niż 20 000 W,
pŻy czym r wnoważną moc promieniowaną izotropowo Wznacza się dla pojedynczej anteny

takŹe w przypadku, gdy na terenie tego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrea|izowana
inna instalacja radiokomunikacyjna.

Natomiast do przedsięwzięć mogących potencja|nie znacząco oddziaĘwa na środowisko
(zgodnie z $3 ust' 1 pkt 8) kwalifikowane są instalacje radiokomunikacyjne, z vlyłączeniem radiolinii,
emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w kt rych
r wnowaŹna moc promieniowana izotropowo Wznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:

a) nie mniej niż 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niz
5m od środka elektrycznego, w osigł wnej wiązki promieniowania tej anteny,

b) nie mniej niŻ 100 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niz
20m od środka elektrycznego, w osi gł wnej wiązki promieniowania tej anteny,

c) nie mniej niż 500 W' a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niz
40m od środka elektrycznego, w osigł wnej wiązki promieniowania tej anteny,

d) nie mniej niż 1000 W' a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odle$ości nie większej
niż 70m od środka elektrycznego, w osi gł wnej wiązki promieniowania tej anteny'

e) nie mniej niŻ 2000 W' a miejsca dostępne dla ludności znĄdĄą się w odle$ości nie większej
niż 150m i nie mniejszej niŻ 100 m od środka elektrycznego, w osi gł wnej wiązki
promieniowania tej anteny,

f) nie mniej niż 5000 W' a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odle$ości nie większej
niz 200m i nie mniejszej niŻ 150 m od środka elektrycznego, w osi gł wnej wiązki
promieniowania tej anteny,

g) nie mniej niż 10000 W, a miejsca dosĘpne dla ludności znajdują się w odle$ości nie większej
niz 300 m i nie mniejszej niŻ 200 m od środka elektrycznego, W osi gł wnej wiązki
promieniowania tej anteny,

przy czym r wnoważną moc promieniowaną izotropowo Wznacza się dla pojedynczej anteny
takŻe w przypadku, gdy na terenie tego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana
inna instalacja radiokomunikacyjna.

5.1. Definicje użytych poję

Poniżej pzedstawiono definicje termin w uzytych w rozporządzeniu:
- pole elektromagnetyczne -zgodnie z art. 3 pkt '18 ustawy Prawo ochrony środowiska, ilckroć w

ustawie jest mowa o polach elektromagnetycznych - rozumie się przez to pola elektryczne,
magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz;

- antena uządzenie przeznaczone do wypromieniowania lub odbioru energii fali
elektromagnetycznej, wg.: PN-80/T-01012:1980 Słownictwotelekomunikacyjne' Anteny. Nazwy
iokreślenia;

- charakterystyka promieniowania anteny - zamknięta powiezchnia, w ogÓlnym pzypadku
złoŻona z kilku powłok r Żnej postaci, prry czym odległość punkt w tej powiezchni od środka
układu wspołrzędnych obrazuje przestzenny rozkład natężenia pola elektrycznego lub gęstości
mocy (charakterystyka promieniowania mocy) w obszarze pola dalekiego, odniesiony
względem wartości maksymalnej, wg.: PN- 80IT-01012:1980 Słownictwo telekomunikacyjne.
Anteny. Nazwy i określenia;

- rownoważna moc promieniowana izotropowo - zastępcza moc promieniowana (ERP) - iloczyn
mocy doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny. Zysk energetyczny anteny
może by odniesiony do anteny izotropowej, m wi się w wczas o zastępczej mocy
promieniowanej izotropowo' wg.: (ElRP) PN-80/T-01012:1980 Słownictwo telekomunikacyjne.
Anteny' Nazwy i określenia; w przypadkach gdy antena jest zbudowana z więcej niż jednego
systemu nadawczego przyjmuje się sumę r wnowaznych mocy promieniowanych izotropowo
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system w jako EIRP anteny;
antena izotropowa, źrÓdło izotropowe - hipotetyczna antena promieniująca r wnomiernie
w pełnym kącie bryłowym, Wg.: PN_80ff-01012:1980 Słownictwo telekomunikacyjne. Anteny.
Nazwy i okreŚlenia;
środek elektryczny anteny - miejsce, będące środkiem układu wspołrzędnych, względem
kt rego Wznaczono charakterystyką promieniowania anteny;
kierunek wiązki gł wnej promieniowania anteny wiązka gł wna (charakterystyki
promieniowania) wiązka zawierająca kierunek maksymalnego promieniowania,
wg. : PN-8Off -0 1 0 1 2 :'1 980 Słownictwo telekomuni kacyjne' Anteny. Nazwy i określenia;
miejsca dostępne dla ludności- wszelkie miejsca, za wyjątkiem miejsc do kt rych dostęp
ludności jest zabroniony lub niemoŻliwy bez uŻycia sprzętu technicznego (art. 124 ust.
2 Prawo ochrony środowiska);
oś wiązki gł wnej promieniowania anteny _ linia poprowadzona wzdłuŻ kierunku wiązki gł wnej
promieniowania anteny;
odległość miejsc dostępnych dla ludności od środka eleldrycznego anteny - odcinek prostej,
kt ry wyznacza się wzdłuŻ osi gł wnej wiązki promieniowania anteny uwzględniając azymut
i pochylenie tej osi; określenia odległości dokonuje się dla istniejącego stanu zagospodarowania
otoczenia instalacji.

W wyniku przeprowadzonych oblicze i wykonanych rysunk w ocenia się, ze dla wytyczonych
W opracowaniu maksymalnych pochyle osi gł wnych wiązek promieniowania pzedstawionych w
tabeli i na rysunku, miejsca dostępne dla ludnoŚci występuią poza osiami gł wnych wiązek
promieniowania anten sektorowych, w pzedziale odległości wyznaczonych na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministr w z dnia 10 wześnia 2019 r' w sprawie pzedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.2019 pozycja 1839).

5.2. Interpretacja przepis w

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Środowiska, wyrżonym w dokumencie z dnia 25 marca 2O'l1
r. zatytułowanego: ,,odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia
ministra - na interpelację nr 20696 w sprawie interpretacji przepisow rozporządzenia Rady Ministr w z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko"
należy wskazać, Że:

Zgodnie z s 2 ust. 1 pkt 7 i s 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia kwalifikacji instalacji
radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, z vlyłączeniem radiolinii, do grupy
przedsięwzięć mogących znacząco oddziahłlwać na środowisko dokonuje się, biorąc pod uwagę:

- r wnoważną moc promieniowaną izotropowo (EIRP) Wznaczoną dla pojedynczejanteny,
_ odległość środka elektrycznego tej anteny od miejsc dostępnych dla ludności.

Należy pzy tym zwr cić uwagę, Że przywołane wyżej przepisy jako wartość służącą kwalifikacji
wskazują jedynie r wnowaŻną moc promieniowaną izotropowo dla konkretnej anteny, nie odnosząc
się do ksztaftowanego w jej otoczeniu natężenia pola elektromagnetycznego. Ponadto informuję,
że odległość miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego anteny' czyli od miejsca
będącego środkiem układu wspÓłrzędnych' względem kt rego Wyznaczono charakterystykę
promieniowania anteny, to odcinek prostej, kt rą wyznacza się w osi gł wnej wiązki promieniowania
anteny. Przy vlyznaczaniu przedmiotowej odległości należy uwzględnić zar wno kierunek (azymut)
gł wnej wiązki promieniowania anteny, jak ijej pochylenie (tilt). Tym samym kluczową kwestĘ przy
kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych jest
zidentyfikowanie, czy w odległościach wskazanych przepisami rozporządzenia w linii
prowadzonej w wiązce promieniowania występują miejsca dostępne dla ludzi.

Ponadto zgodnie z powołanymi powyżej przepisami rozporządzenia r wnoważną moc
promieniowaną izotropowo Wznacza się dla pojedynczej anteny nawet w sytuacji, gdy na terenie
tego samego zakładu lub obiektu znajduje się inna realizowana lub zrealizowana instalacja
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radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i radiolokacyjna' Tym samym każdą antenę traktuje się jako
indywidualną instalację. Skoro zatem gdy na terenie jednego zakładu/obiektu znajduje się więcej niż
jedna antena i w takiej sytuacji r wnoważną moc promieniowaną izotropowo vqyznacza się dla
pojedynczej anteny, to nieuprawnionym jest twierdzenie, Że naleŻy dokonywać sumowania mocy anten
(superpozycji p l) dla anten i takiego sumarycznego Wznaczania ich mocy, gdy takie anteny nie
znajdują się na terenie jednego zakładu/obiektu.

Zgodnie ze wskazanym powyżej stanowiskiem Ministra Środowiska należy podkreśli , iż podczas
prac nad rozporządzeniem, pzy ustalaniu w tym rozporządzeniu odle$ości środk w elektrycznych
anten od miejsc dostępnych dla ludności kierowano się następującymizasadami:

- dla podanych r wnoważnych mocy promieniowanych izotropowo określono odlegrłość
występowania p l elektromagnetycznych o wartościach granicznych, zapisanych w
rozpoządzeniu ministra środowiska z dnia 30 paŹdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziom w p l elektromagnetycznych w środowisku oraz sposob w sprawdzania dotzymania
tych poziom w (Dz. U. Nr 192, poz. 1883),

- uzyskane w powyższy sposob odległości powiększono, uwzględniając największy błąd metody
obliczeniowej, kt ry stosując zasadę ostrożności, oszacowano na 50%,

- uzyskane odle$ości zwiększono dodatkowo ze względu na możliwoŚć występowania odbi p l

od naturalnych i sztucznych pzeszk d, takich jak np' ściany budynk w.

6. WNIOSK!IZALECENIA

Na podstawie oblicze przeprowadzonych w niniejszej dokumentacji stwierdza się, że
dla przedstawionej konfiguracji anten sektorowych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministr w z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływa
na środowisko (Dz. U. 2019 pozycja 1839) rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna nie
zalicza się do przedsięwzięc mogących zawsze lub mogących potencjalnie znacząco
oddziaływa na środowisko.

Przedsięwzięcie nie osiąga prog w wskazanych w w/wym. rozporz ądzeniu ($ 2 ust. 'l pkt 7;

$ 3 ust. 1 pkt 8), wobec tego zostaje uznane za nieniosące ryzyka wystąpienia znaczącego
oddziaływania na środowisko, dlatego też nie podlega ono konieczności pzeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.

W związku z povlyższym i w myśl art' 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społecze stwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2016 poz. 353, z p źniejszymi zmianami),
niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzjl o środowiskowych uwarunkowanlach zgody
na realizację przedsięwzięcia.

7. zAŁĄczNlK!

Rys. 1. Rysunek przedstawiający otoczenie analizowanej instalacji radiokomunikacyjnej pod
kątem występowania miejsc dostępnych dla ludności względem osi gł wnej wiązki
promieniowania anten sektorowych. Widok w płaszczyŹnie poziomej.

- Rys. 2. Rysunki przedstawiające otoczenie analizowanej instalacji radiokomunikacyjnej pod
kątem występowania miejsc dostępnych dla ludności w osi gł wnej wiązki promieniowania
anten sektorowych. Widok w płaszczyżnie pionowej w odpowiednich azymutach.
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