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PEŁNoMocNlcTWo Nr 07/09/2020

Działając w imieniu Spółki P4 Sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul' Taśmowej
7, wpisanejdo rejestru pzedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy' Xlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego'
pod numerem 0000217207, NlP 951-21-20-077, kapitał zakładowy W wysokości
48.856.500,00 złotych, (,,Spółka''), niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

Pani Monice Jankowskiej

posiadającej nadany numer PESEL: 94'121608782

(,,Pełnomocnik'')

1. do reprezentowania Spółki przed organami administracji publicznej we wszystkich
instancjach, w sprawach związanych z prowadzoną przez Spółkę budową,
eksploatacją, a takŻe zakończeniem eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej,
otaz

2. do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane.

Pełnomocnictwo wygasa W przypadku zaistnienia jednej z poniŻej wymienionych zdarzeń:

1) z chwilą ustania stosunku pracy pomiędzy Spółką i pełnomocnikiem lub z chwilą
rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usług pomiędzy SpÓłką a
pełnomocnikiem,

2) z chwilą odwołania pełnomocnictwa,
3) w innych pzypadkach określonych przepisami prawa.

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do ustanawiania pełnomocników dalszych

Warszawa, dnia 9 września 2020 r.

W imieniu Spółki:

MlcHAŁ ZÓŁKoWsKl
cZŁoNEK ZARZĄDU

WOJCIECH DANIELUK

cZŁoNEK ZARZĄDU

P4 sp. z o.o. ul' Taśmowa 7, 02.677 Warszawa' xlll Wydział Gospodarczy Krajowogo Rojostru sądowego
sąd Rejonowy dla m. st' Wargzawy KR$ 0000217207 REGoN 015808009 NlP 951-21.20.077 Kapltał zakładowy 48 856 500,00 zł
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Warszawa, 2021-01-08

Prowadzacv instalacie
P4 Sp. z o. o.
ul. \Ałnalazek 1

02-677 Warszawa

Ad re s d o ko re s ponde n cii :

P4Sp. zo.o.
ul' \Ąłnalazek 1,

02-677 Warszawa

Sprawe prowadzi:
Monika Jankowska
kom.790006525

Starostwo Powiatowe w Nowym Dwoze Mazowieckim

Wydział ochrony Środowiska i RoInictwa

dotvczv stacii bazowei telefonii komórkowel operatora P4 Sp. z o. o. NWD3315 A
Zgodnie z wymogami
RozPoRąDzENIA MlNlsTRA ŚRooowsKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji
wytwazających pola elektromagnetyczne (Dz. U' 2010 NR 130 Poz. 879)
i

RozPoRąDzENtA MlNlsTRA ŚnooowsKA z dnia 2lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja Wymaga zgłoszenia (t' jedn' Dz. U.2019, Poz. 15'l0)
o(az
na podstawie arl.'l52 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia27 kwietnia 2001 r'

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warczawie zgłasza instalację wytwazającą pole elektromagnetyczne:
05-190 JaskÓłowo, Dz. nr 16-374/1' gm. Nasielsk, pow. nowodwolski

Załączniki:
- Formulaa zgłoszenia stacji NWD3315-A wrazz załącznikiem

P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1,02{77 Warszawa, Xlll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REG0N 01 5808609 NlP 95'l-2'l-20-077 Kapilal zakładowy 48.856.500,00 PLN
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FoRMULARZ zcŁoszE N lA lNsTALAcJ l WYTWA RzAJĄcYc H PoLA ELEKTRoMAG NETYGZN E

l. Wypełnia podmlot 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 Rotn ictwa
ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
NWD3315_A (zgloszenie 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.
woj. MAZOWIECKIE 2.1.14 (TERYT: 14) (KTS: 10071400000000), pow. nowodworski 4.1.14.29.14 (TERYT:
1414) (KTS: 10071413014000), gm. Nasie/sk 5.1.14.29.14.04.3 (TERYT: 1414043) (KTS: 10071413014043)
4. oznaczenie prowadzącego instalację' jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., Lrl Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
05-190 JaskÓłowo, Dz. nr 16-374/1, gm. Nasielsk, pow. nowodworski
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 2lipca 20'l0r. w
sprawie zgłoszenia instalacji wytwazających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz' 879).

lnstalacja radiokomunikacyjna, ktÓrej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W' emitująca pola
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
7' Rodzaj izakres prowadzonej działalności, w tym wielkośĆ produkcji lub wielkoŚć świadczonych usług.
Usługitelekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługitelekomunikacyjne dla
ilości do 2000 uŻytkownikÓw jednocześnie.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dnitygodnia, 24 godziny na dobę.
9. Emisja pola elektromagneĘcznego o rÓwnoważnych mocach promieniowanych izotropowo (ElRP)
poszczególnych anten:
Ante na Sektorowa 1 3_GT: 2040W
Antena Sektorowa 23-GT: 2040W
Antena Sektorowa 33_GT: 1547W
Radiolinia RLl:7524W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
lnstalacja ogranicza wielkość emisji w sposÓb automatyczny do wartości nie większych niŻ niezbędne do
zapewnienia obsługi uŻytkownikÓw sieci' Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komÓrkowej
okreŚlon a od powied nimi norm ami.

11. lnformacja czy stopień ograniczenia wielkoŚci emisjijest zgodny z obowiązującymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkoŚć emisji, tak Że obowiązujące pzepisy i normy dotyczące pÓl

e l e ktro m ag n etycz n ych są z ac howa ne.
12' SzczegÓłowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreŚlonymi w załączniku 2 do
rozpoządzenia

LP1 Współzędne geografi czne anten instalacji:
Ante n a Se kto row a 1 3_GT : (20' 55' 3 1 .7 " E, 52' 32' 55. 1' N )
Ante n a Se kto rowa 23_GT : (20' 55' 3 1 . 7' E, 52' 32' 5 5. 1'N )
Ante n a Se ktorowa 3 3_.GT : (20" 55' 3 1 .7 "E, 52' 32' 55. 1' N )
Radi ol i n i a RL1 : (20' 55' 32. 2' E, 52' 32' 54. 2' N )

LP 2. Częstotliwość pracy instalacji
900MHz,23GHz,80GHz

P4 Sp.zo.o'ul'Wynalazek1,02-677Warszawa, XlllWydzialGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 00002'l7207 REG0N 0'l 5808609 NlP 9 51-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN
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LP 3. \ńfisokość środkÓw elektrycznych anten nad poziomem terenu
Antena Sektorowa 13_GT: 59,00m
Antena Sektorowa 23_GT: 59,00m
Antena Sektorowa 33_GT: 59,00m
Radiolinia RLl: 55,50m

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego o równowaŻnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 1 3-GT: 2040W
Antena Sektorowa 23_GT: 2040W
Antena Sektorowa 33_GT: 1547W
Radiolinia RL1:7524W

LP 5. Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głÓwnych wiązek promieniowania poszczególnych anten
lnstalacji:
Antena Sektorowa 13_GT: azymut25" , pochylenie 0-10' (900MHz)
Antena Sektorowa 23-GT: azymut 115' , pochylenie 0-10' (900MHz)
Antena Sektorowa 33_GT: azymut 270' , pochylenie 0-10" (900MHz)
Radiolinia RL1: azymut 185' +/-30', pochylenie 0'

LP 6. DIa anteny Antena Sektorowa 13-GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we
wskazanym poniżej rozponądzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głÓwnej wiązki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 23-GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we

wskazanym poniżej rozpoządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osijej głównej wiązki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 33-GI 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 pzepisami wydanymi na podstawie aft. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r' o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozpotządzeniem Rady Ministrow z dnia 10 września
2019 r. w sprawie pzedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U' 2019 poz.

1839), pzedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko'

13. MiejscowoŚÓ, data: Warszawa, 2021-01-08
lmię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację

Podpis

Podpis jest prawi
Dokument

Data: 2021.01.08 I CET

!l. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie
Data zarejestrowania zgłoszenia Numer zgłoszenia

P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02_677 Warszawa, Xlll Wydzial 6ospodarczy Kra|owego Reiestru sądowego

Sąd Reionowy dla m. st. Warszawy KRs 0000217207 REG0N 01 5808609 NlP s5'|-21-20-077 Kapilal zakładowy 48.856.500,00 PLN
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Laboratorlum Badawcze

Ustawa z dnla 27 kwletnio 2007 r. Prowo ochrony środowiska (Dz. U. 2007 Nr 62 poz. 627 w oktualnym brzmienlu)

Ustawa z dnia 3 październiko 2008r' o udostępnianiu informacji o środowlsku i jego ochronie, udziaIe spoleczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenoch oddzioĘwonio no środowlsko (Dz, u. 2078 poz' 2087 tekst jednoliĘ)

Rozporzqdzenie Rody Ministrów z dnia 70 wrześnla 2079r, w sprdwie przedsięwzięć mogqcych znoczqco oddzlaĘwać no środowisko
(Dz. U.2019 po2.1839)

KWALIFIKACJA
i nsta lacji radiokomu nika cyj nej telefonii komórkowej P4

pod Względem oddziaĘWania na środowisko
w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów
z dn. 10.09.2019 r., (Dz. U. 20t9, poz. 1839)

NWD3315A

Wersja 3

Wa rszawa, ma rze c 2020

Adres instalacji Jaskólowo gm. Nasielsk, dz. nr 374lL
woj. mazowieckie

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

Wykonanie: Maciej Pietrzyk
mgr inż. Piotr Gawin



!nstalacjo radiokomunikacyjna telefonii komórkowe P4 NWDj315A

Zmiany w stosunku do wersji 2:

Powód zmiany Zmiana

Zlecenie operatora Zmiana przepisów prawnych

1. lNFoRMAoE WSTĘPNE

Przedmiotem niniejszej kwalifikacji jest instalacja radiokomunikacyjna telefonii komórkowej P4,

której anteny będą zamontowane na wieży antenowej zlokalizowanej pod adresem: Jaskółowo, gm.

Nasielsk, dz. nr 3741L, 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 2019 r. w

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, rozpatrywana instalacja zalicza się

do przedsięwzięć:
. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
o do żadnego z powyższych.

2. PoDSTAWY sPoRzĄDzEN lA KWALIFIKACJ!

Poniżej wymieniono zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2oI9 r' w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) mające odniesienie
do pla nowanej i nsta lacji rad iokom unikacyj nej:

Do przedsiewzieć mogacvch zawsze znaczaco oddziałvwać na środowisko zalicza się m.in.

następujące rodzaje przedsięwzięć:
lnstalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokocyjne, z wyłqczeniem rodiolinii, emitujqce polo

elektromognetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważno moc
promieniowona izotropowo wyznaczona dla pojedynczej onteny wynosi nie mniej niż:

o) 20oo W, a miejsco dostępne dla ludności znojdujq się w odległości nie większej niż 100 m od środka

elektrycznego, W osi głównejwiqzki promieniowonia tej anteny,

b) 5O0O W, a miejsca dostępne dla ludności znajdujq się w odległości nie większej niż 150 m od środka

elektrycznego, W osi głównej wiqzki promieniowąnio tej anteny,
c) 10000 W, a miejsca dostępne dla ludności znojdujq się w odległości nie większej niż 200 m od środka

elektrycznego, w osi głównejwiqzki promieniowania tej anteny,
d) 2oooow

- przy czym równoważnq moc promieniowanq izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w
przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowaną lub zrealizowana inna
i n sta lo cja rad ioko m u n i ka cyj n o, ra d ion aw ig acyj n a lu b ra d ioloka cyj n a ;

Do przedsiewlieć mogacvch potencialnie znaczaco oddziałvwać na środowisko zalicza się m.in. następujące
rodzaje przedsięwzięć:
tnstalocje radiokomunikacyjne, radionowigacyjne i rodiolokacyjne (,,.), z wyłqczeniem radiolinii, emitujqce
pola elektromognetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważna moc
promieniowana izotropowo Wyznaczono dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:

a) 1'5 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdujq się w odległości nie większej niż 5 m od środko

elektrycznego, w osi głównejwiqzki promieniowonia tej anteny,
b) L00 W, a miejsco dostępne dla ludności znajdujq się w odległości nie większej niż 20 m od środka

elektrycznego, W osi głównejwiqzki promieniowonio tej onteny,

z



l nstalacja radiokomunikocyjna telelonii komórkowe P4 NWD33 15A

c) 500 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdujq się w odległości nie większej niż 40 m od środka
elektrycznego, W osi głównej wiqzki promieniowania tej anteny,

d) 1000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdujq się w odległości nie większej niż 70 m od środko
elektrycznego, W osi gtównej wiqzki promieniowania tej anteny,

e) 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdujq się w odległości nie większej niż L50 m i nie
mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównejwiqzki promieniowania tej anteny,

f) 5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdujq się w odległości nie większej niż 200 m i nie
mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, w osigłównejwiqzki promieniowanio tej anteny,

d 10000 W, a miejsca dostępne dlo ludności znajdujq się w odległości nie większej niż 300 m i nie
mniejszej niż 200 m od środko elektrycznego, w osigłównej wiqzki promieniowonia tej anteny;

_ przy czym równoważnq moc promieniowanq izotropowo wyznacza się dlo pojedynczej anteny tokże w
przypadku, gdy na terenie tego samego zokładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zreolizowano inno

i n sta la cjo ra d i oko m u n i ka cyj na, ra d ion owig o cyj n o lu b ro d i olokacyj n a ;

W celu zakwalifikowania przedsięwzięcla zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem istnieje
konieczność wyznaczenia równoważnej mocy promieniowanej |zotropowo (Prlnp) d|a każdej pojedynczej
anteny, a następnie przeanalizowanie przebiegu odpowiedniego wektora wiązki głównej
promieniowania.
Zgodniez92ust. 1pkt7oraz53ust. 1pkt8RozporządzeniaRadyMinistrówzdnia10września20].9r.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 20]-]. r. - z upoważnienia Ministra - na interpelację nr 23956 w sprawie szeroko rozumianej
problematyki telefonii komórkowej w zakresie oddziatywania na środowisko, poniżej przedstawiono sposób
kwalifikowania instalacji radiokomunikacyjnych zgodny z obowiązującymi przepisami:

,,W przypadku stocji bazowych telefonii komórkowych kwolifikacji dokonuje się w oparciu o dwa kryteria
określonewś2ust. 1pkt7i5just.1pkt8rozporzqdzeniazdnia9listopoda2070r.tj.równowożnqmoc
promieniowanq izotropowo wyznaczonq dla pojedynczej anteny i odległości miejsc dostępnych dla ludności
od środka elektrycznego, w osi głównej wiqzki promieniowanio anteny. (...) Przy ustalaniu odległości
środków elektrycznych anten od miejsc dostępnych dlq ludności kierowano się następujqcymi zasadami:

o dla podanych równoważnych mocy promieniowonych izotropowo określono odległość
występowonia pól elektromagnetycznych o wartościach granicznych zopisanych w rozporzqdzeniu z
dnia j0 październiko 200j r.

o uzyskane w powyższy sposób odległości powiększono, uwzględniajqc największy błqd metody
obliczeniowej, który stosujqc zasadę ostrożności oszqcowano na 50%

. uzyskone odległości zwiększono dodatkowo ze względu na możliwość występowania odbić pól od
naturolnych i sztucznych przeszkód, takich jok np. ściany budynków.

odległość środków elektrycznych anten od miejsc dostępnych dlq ludności zawarte w rozporzqdzeniu z dnia
9 listopada 2010 r. wvznoczone zostąłv z poszanowgniem zasadv przezorności. w oparciu o obowiqzujqce w

Polsce standardy jakości środowiska w zakresie ochrony przed polomi elektromagnetycznymi.,,

Podobne stanowisko można znaleźć w Przegladzie Prawa ochronv środowiska 1/2011, ,,Stacie
bazowe telefonii komórkowei iako przedsiewziecia mogace znaczaco oddziałvwać na środowisko" autor:
Jan Szuma, punkt 5:

3
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,,Wynika to z faktu, że kryterium określone ,,dla pojedynczej anteny" nie daje się w istocie sumowaćd. Skoro
bowiem odległość środka elektrycznego od miejsc dostępnych dla ludzi zależy od mocy każdej qnteny

osobno (,,pojedynczej"), to oznaczo, że będzie ona taka sama, nowet w sytuacji gdy na jednym obiekcie
znojdzie się kilka ontena7.

a6 Autor w tym miejscu podkreśla konieczność odróżnienia kryteriów określonych w rozporzqdzeniu
dla zakwalifikowanio instalocji do przedsięwzięć mogqcych znaczqco oddziaływać na środowisko (które

majq jedynie charqkter pewnego z góry ustolonego poziomu _ kryterium) od rzeczywistego promieniowania
danej instalacji.

o' Np. gdy no jednym obiekcie znajdq się trzy nadajniki o mocy 500 W, to nie oznacza to, że należy
badać czy miejsco dostępne dlo ludzi znajdujq się w odległościwłaściwej dla mocy 1500 W (nie większej niż
70 m od środka elektrycznego). Przepisy stanowiq o mocy promieniowanej izotropowo dla pojedynczej
anteny - a więc należy badoć czy miejsca dostępne dla ludzi znajdujq się w (wzdłuż) osi wiqzek konkretnych
nadajników iw odległości zależnej od ich mocy (w podonym tu przykładzie 4o m _ 500 W).'

Takiesamostanowiskoprzedstawionowdokumencie,,
oddziałvwać na środowisko - przewodnik po rozporzadzeniu Radv Ministrów" autor: Tomasz Wilżak,
wydane przez Generalną Dyrekcje ochrony środowiska, Warszawa 2O11:

5 2 ust. 1 pkt 7:

,,Należy podkreślić, że o ile równoważnq moc promieniowanq izotropowo sumuje się dla jednej anteny, jeżeli
jest ona zbudowana z co najmniej dwóch systemów nadawczych, to nie należy sumować równoważnej mocy
promieniowonej izotropowo nie zależnych anten wchodzqcych w skład tego somego lub różnych
przedsięwzięć (w tym kontekście zwrócenią uwagi wymqga ostatnia część omawianego przepisu, która
dodatkowo podkreślo, że równoważnq moc promieniowonq izotropowo Wyznacza się dlo pojedynczej

anteny tąkże w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub

zrealizowana inna instolacja rodiokomunikocyjno, 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 okreśIonych w ust. 7, jeżeli po zsumowaniu parametrów
charakteryzujqcych przedsięwzięcie z parametrami realizowanego lub zrealizowanego
przedsięwzięcio tego samego rodzaju znojdujqcego się na terenie jednego zakładu lub obiektu
osiqgnq progi określone W ust. 7."

Należy zaznaczyć, iż powyższy punkt odnosi się do wszystkich możliwych instalacji, dla których nie
sprecyzowanoinaczej.Jeśli chodzi oinstalacjeradiokomunikacyjnew52ust. 1pkt7oraz53ust. 1pkt8
jednoznacznie określono jak należy postępować'

odpowiedź Genera!nej Dyrekcji ochrony środowiska, Departament ocen oddziatywania na środowisko 6
marca 2018 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 z dnia 2 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 (EIRP) używane w technice antenowej
ponownie, zgodnie z cytowaną już normą, oznacza: ,,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 E|RP
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odnosi się do pojedynczej anteny. W zwiazku z tvm, iak iuż to napisano, należv rozpatrvwać antenv
poiedvnczo, bez superpozvcii".

Wviaśnienie poieć wvkorzvstanvch w opracowaniu:

Antena - urządzenie przeznaczone do wypromieniowania lub odbioru energii fali elektromagnetycznej,
w g.: P N -80/T-0 L0 L 2 : L980 Słow n i ctwo te l e ko m u n i ka cyj n e. Ante ny. N azwy i o kre ś le n i a.

środek elektryczny anteny - miejsce, będące środkiem układu współrzędnych, względem którego
Wyznaczono cha rakterystyką promieniowa nia anteny.

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. t24 ust.2, Prawo ochrony środowiska, Ustawa Dz. U. 2019 poz. 181'5).

odleglość 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.

Tilt - pochylenie względem kierunku horyzontalnego.

Równoważna moc promieniowana 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-01012:L980 iłownictwo telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy iokreślenia.

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 znaczqco oddziaływac na środowisko - przewodnik po rozporzqdzeniu
Rady MinistróW" autor: Tomasz Wilżak, Generolna Dyrekcja ochrony Środowiska, Warsząwa 20L1').

Kierunek wiązki głównej 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 20L1).

oś wiązki głównej promieniowania - linia prowadzona wzdłuż kierunku wiązki głównej promieniowania
(,,Przedsięwzięcia mogqce znaczqco oddziaływać na środowisko _ przewodnik po rozporzqdzeniu Rady

Ministrów" autor: Tomasz Wilżak, Generalna Dyrekcja ochrony Środowiska, Warszawa 2011).

3. oPls PRzEDslĘWzlĘcl/\

W skład projektowanej instalacji radiokomunikacyjnej wejdą urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo -
odbiorcze oraz anteny zamontowane na dachu istniejącego budynku.
Zainstalowane zosta ante on rametrach

Maksymalna moc
wyjściowa na

system

IdBm] t'l

Pochylenie
wiązki (tilt}

Tłumienie
toru

antenowego

tdBl

Azymut
Produceńt/typ

anteny
Oznaczenie anl:eny

środek
..elektryczny

(wysokość

zawleszenia)
:fm n.o.t.l

Pasma

IMhzl

ZYsk

energetycŻny

ldBil

59,00 900 t7.4 49.031 t0 0,31425 A7M517R0v06 u091
10 0.314115 A7Gl517R0v05 u092 59,00 900 L7.4 49,031

49.031 10 0,314270 K80010310v01 u093 s9,00 900 16,2
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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. WYNtKl oBLtczEŃ

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 promieniowan|a izotropowo obliczono na głównych
kierunkach promieniowania anten.

Równoważną moc promieniowaną izotropowo Wyznacza się korzystając z zależności:

Panr[dBm]=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:

Pnnp [dBm] = 10 * log ro ( P [mW]/ 1 [mW] )

gdzie:

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

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki obliczeń dla poszczególnych anten

Dla projektowanej instalacji dla trzech anten (azymuty 25', 115' i 270") (oznaczonych: U091, U092, U093)
dla każdej anteny wypadkowa równoważna moc promieniowana izotropowo zawiera się w przedziale
2000 _ 5000 W. W związku z tym na załączonych rysunkach przedstawiono rzut poziomy i rzuty pionowe osi
głównej wiązki promieniowania w odległości 150 metrów od środka elektrycznego każdej anteny. Zarówno
dla minimalnych pochyleń wiązek 0" jak i maksymalnych pochyleń wiązek 10" brak występowania miejsc
dostępnych dla ludności w odleglości do 150 m od środka elektrycznego anten w osi glównej wiązki
promieniowania danej anteny.

Zatączone 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.
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Wszystkie rysunki uwzględniają ukształtowanie terenu oraz istniejącą zabudowę na dzień wykonania
niniejszego opracowa nia.

5. WNtOSKt

Na podstawie przeprowadzonej kwalifikacji stwierdza się, że dla przedstawionej przez lnwestora
konfiguracji anten, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 10 września 2o79r' w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaĘwać na środowisko rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna
nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie
znacząco oddzialywać na środowisko, a zatem nie ma obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Miejsca dostępne dla ludności nie występują w
osi glównej promieniowania anten. Spelniony będzie warunek zapewnienia jak najlepszego stanu
środowiska poprzez utrzymanie pozlomów pólelektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych.

6. PoDSTAWY PRAWrue, ŹRóoŁA tNFoRMAol
Akty prawne:

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

o Ustawo z dnia j poździerniko 2008 r' o udostępnioniu informocji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U'
2018 poz. 2087 tekst jednolity).

. Rozporzqdzenie Rady Ministrów z dnia 70 września 2079 r. w sprawie przedsięwzięć mogqcych
znaczqco oddziaływoć na środowisko (Dz. U. 2019 poz' 18j9).

Źródla 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.z^ŁĄczNlKl l RYSUNK!

o Tabela 1. Parametry techniczne i obliczenia równoważnej mocy promieniowanej izotropowo anten
instalacji - wyniki obliczeń.

o Rozmieszczenie anten i urządzeń.
. Rys. 1. - Rzut poziomy osigłównych wiązek promieniowania dla poszczególnych anten w odległości

do 150 metrów od środka elektrycznego anten.
o Rys. 2. - Rut pionowy osi głównych wiązek promieniowania dla poszczególnych anten na azymucie

25', 115" i 270'w odległości do 150 metrów od środka elektrycznego anten, dla tiltu 0".
. Rys. 3' - Rut pionowy osi głównych wiązek promieniowania dla poszczególnych anten na azymucie

25' , LIs' i 27o' w odległości do 150 metrów od środka elektrycznego anten, dla tiltu 10".
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Tabela 1- wyniki oblicze
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Podziałko

7:3500 Nazwa i adres obiektu: NWD3375A, laskółowo, gm. Nasielsk, dz. nr 374/1

Rzut poziomy osi głównej wiqzki promieniowonia w odległości do
750 metrów od środką elektrycznego anten.Temat rysunku:



Obiekt,/Nozwa: NWD3375A

Rzut pionowy osi gł wnych wiqzek promieniowonid, dlo poszczeg lnych anten no ozymucie 25' i 17s' w odległości do 75o metr w od
środko elekrycznego onten, dlo tiltu 0' -

Temat rysunku:
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Obiek/Nazwa: NWD3375A

Rzut pionowy osi gł wnych wiqzek promieniowonią dlo poszczeg lnych onten na ozymucie 270" w odleglości do 750

metr w od środka elewrycznego onten, dlo tiltu o' 'Temat rysunku:
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Obiekt/Nazwa: NWD3375A

Rzut pionowy osi gł wnych wiqzek promieniowonid, dld poszczeg lnych onten no o4mucie 25' i 115" w odlegtości do 750

metr w od środko elektrycznego onten, dld tiltu 10' .Temat rysunku:
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obiekt/Nazwą: NWD3375A

Rzut pionow osi qł wnych wiqzek promieniowania, dla poszczeg lnych onten na azymucie 270" w odległości do 750
metr w od środka elelcrycznego dnten, dla tiltu 70' .Temat rysunku:

Podziałka
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