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Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160
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Pełnomocnik:JoannaSzmytka i-ulticzl.l(l

Pełnomocnictwo numer : 3380 /03 / 16

z dnia:2016-03-18

a

ORPł,q

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.

ul. Kasprzaka 18/20

0bŻ1J Warszawa

tel. 506401236 lub (22)8806973

Starosta Powiatu Nowodworskiego

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B

05_100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. L52 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia }oolr _ Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z ŻOI9r.
poz.1396 z poŹn. zm').

Działając z upoważnienia orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 1'60,0Ż-326
Warszawa, lnformuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji
bazowej7419 (80198 Nl) PoPoWo zlokalizowanej w miejscowościJASKÓŁOWO, Dz NR 384.

W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. I52
ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia Ż}oLr - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 20L9r.
poz.1'396 z poźn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji2):

Pole elektromagnetyczne. ElRP poszczególnych anten zostało podane w pkt tz, t'|

Lp.
Równoważna moc promieniowana

izotropowo (EIRP) [Wl

1. t3289,0
Ż L3289,0

3 L3289,0

4 3169.8

rcm-oa-Ol 1a:2110
sltdwo PodM w MW owBz. @o@ń



72, Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w
załqczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

*) tolerancjo azymutu od -Itr do + 7f .

lnformuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie

powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadaI nie kwalifikuje się do przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania

anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaĘwać na środowisko lDz.U' 20!9 poz. 1839 ze zm.f nle

znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo

2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.

t. ala
2. adresat

otrzymują

Lp.

Lp

1) z) 3) 4'l s)

Współrzędne
geograficzne

Częstotliwość lub
zakresy

częstotliwości
pracy instalacji

IMHz]

Wysokość środka
elektrycznego

anteny
[m n.p.t]

Równoważna moc
promieniowana

izotropowo
(EIRP)

twl

Azymut
rl

Zakres kątów
pochylenia

rl

1
20" 55'2,5" E

52' 32'36,1" N

UMTS 900/ LTE

80ol LTEz6ool
LTE 1800/ GSM

900

36.5 13289,0 40
0-s/ o-s/ o-
5/ o-slo-s

2
20'55'2,5" E

52'32'36,0" N

UMTS 900/ LTE

800/ LTE 2600l
LTE 1800/ GSM

900

36,5 13289,0 160
o-71 o-7 / 0-
7 / o-71 o-7

3
20'55'2,4" E

52" 32'36,0" N

UMTS 900/ LTE

8O0/ LrE2600l
LTE 18OO/ GSM

900

36.s 13289,0 280
0-6/0-610-
6/0-6l0-6

4.
20" 55'2,5" E

52" 32'36,0" N
1s000 34,5 3169.8 94 nd
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l-aboratorium Badań środowiskowych
ul. Kasprzaka L8/20
01-211 Warszawa
e-mail : Laboratorium@networks.g!

AB 4,I9

s P RA W O ZD AN r E 1209/2020/03

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKoNANYCH DLA PoTRZEB ocHRoNY śRooowtsrł

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 7419 (80198N!) POPOWO

Adres: JAsKÓŁoWo, Dz NR 384,Powiat nowodworski, Wo]. MAZoWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2020-03-09

sprawozdanie zbadań bez pisemneJ zgody laboratorlum nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawlone W niniejszym sprawozdaniu odnosząslę wyłącznle do badanego obiektu l do warunków i konfiguracji

urządzeń w dntu wykonywania pomiaróW.

F'ormularz F-13 Wydanie 23
Strona/Stron: 1/8

Sprawozdanie: ochrona środowiska obowiązuJe od dnla 02_03-2020



l_aboratorium Badań środowiskowych Sprawozdanie
ul 01-211 Warszawa

1. Właściciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al, Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zlecenlodawcy:
Gałecki Mariusz, NetWorkS! sp.z o.o.

4, Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i

pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A, zlokalizowanej w

miejscowości JASKÓŁoWo, DZ NR 384,

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

7419 (80198N!) PoPoWo w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetYcznych w środowisku (Dz. U, 2020, poz. 258)'

6. Ponriary zostały wykonane przezi
Stanilewicz Tomasz
Kubik Bartłomiej

7. Informacje o źródłach póI elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych
Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7,2. opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. opis obiektu badań i

jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wieży kratowej' Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano W szafie outdoor u

pocistawy wieży. Wokół instalacji pola, wysypisko śmieci.
Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. okresowe stanowiska pracy
związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserlvacjami, przeglądami, strojeniem
inaprawami,

Sprav,,ozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być povlielane inaczej niż w całości.
Wynik |)rzedstaWione w niniejszym sprawozdaniu odnosząsię wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów,

2
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l aboratorium Badań środowlskowych
Lrl, Kasorzaka LA|ZO, OI-ŻIL Warszawa

Sprarvozdanie
L2(J9/2020/OS

7.3. Parametry techniczne źródła pola e!ektroma9netyczne9o

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawcę:

bio

Param radiolinii

7.4 Inne źródła pó! elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiarów oraz dokumentacji stwierdzono występowania lnnych żrodeł
promieniowania elektromagnetyczne9o, które W zakresie badanych częstotliwości mogą
bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.

8. opis pomiarów
8.1. Metoda badań

Rozporządzen|em Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r' w sprawie sposobów sprav'ldzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz' U, 2020,
poz, 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

sprawozdanie z badań bez plsenlneJ zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości,
Wynik przedstawione W niniejszym sprawoudaniu odnosząsię wylącznie do badanego obiektu i do warunków l konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów'

kierunkowa

24

ŻnamionoWe

stacjona rne

LTE 2600/ LTE 800/
LTE 18OO/ UMTS
900/ GsM 900

ATR45 18R13 Huavrei 1 40 21 2/ 2/ 2/
2 36.5 13290

UMTS 900/ GSM
900/ LTE 800/ LTE

1800/ LTE 2600
ATR4518R13 Huawei 1 160

2/ 2/ 2/ 2/
2

36,5 13290

LTE 2600/ LTE 800/
LTE 1800/ GSM
q00/ llMTŚ con

ATR45 18R13 Huawei 1 280 2/ 2/ 2/ 2/
2

36.5 13290

kt

! 24

znamtonowe

i stacjona rne
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RTN XMC.2
IsG/2+0l28MHz
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15 3169.8 VHLPX2.15

Andrew 0.6 94 34 ,5
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Laboratoriu m Badań środowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasnrzaka 18/2o. 01-211 Warszawa 1'2t9/Żoao/oŚ

8.2, Termin pomiarów i warunki środowlskowe
Podczas Wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie Występowały opady
atmosferyczne, Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data
Irrrr-mm- dd]

Godzina
Ihh:mm-hh:mm] Temperatura [oC] Wilgotność względna Io/o]

2020-03-09 08:20-09:20
Przed pomiarem Po pomiarach Przed pomiarem Po pomiarach

4.2 4,5 62 63

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych
Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę,
umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7

załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia t7 lutego 2020 r, w sprawie sposobów
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
(Dz, U. 2020, poz.258).

B.4. Wyposażenie pomiarowe
Zest.aw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego złoŻony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

M ie rn iki, natężen ia
PB-01. Swiadectw o wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 1 kwietnia 2019 o numerze LWIMP/W/104/19 wydane przez

pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu spratłdzeniu zgodn z procedurą wewnętrzną P-03 i

LaboratoriUm Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki WrocłaWskiej.
Da[a ważności świadectwa Wzorcowania: 1 kwietnia 2021 (zgodnie z procedurą weuinętrzną P-03).

Data wzorcowan a: (zgodnie z procedurą Wewnętrzną P-03)

alnli

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03)'

8.5. Znaki ostrzegawcze
Urządzenia nadawcze oraz obszar wokół obiektu oznaczono symbolami zgodnymi zPN-74/T -
o 6 2 60, Źródła promieniowania elektroma g netycznego - Zna ki ostrzegawcze.

SpraWozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być povlielane inacuej niż w całości.
Wynlk przedsta''ione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się Wyłącznie do badane9o obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów,

Oznaczenie
miernika Prod ucent Model Numer

fabryczny
Oznaczenie

sondy Prod ucent Model Numer
fa bryczny

M-20

Narda
Safety
Test

Solution

Miernik pól
elektromag netycznych

NBM-550
H-0347 s-2-1

Narda
Safety
Test

Solution

Sonda
EF-

6092
c-01 14

Oznaczenie TH-1 5 Prod ucentl AZ INSTRUMENT CORP Model Termohigrometr
AZB706

Oznaczcn ie Prod ucent Typ Numer seryjny Nr świadectwa
wzorcowania

Data świadectwa
wzorcowania

D-15 Leica Dalmierz
laserorvy 1061801909 L4-

L4t.4rBO. L4.2017.3086. 1
1 września 2017
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l-al)oratorium Badań środowiskowych sprarvozdanie
_Ul.Ką@ Ło21}92919s

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

ZL

SpraWozdanie z badań bez pisenrnej zgody laboratorium nie może być povlielane inaczej niż w całości,
Wynik przedstawione W niniejszym sprar'lozdaniu odnosząsię Wyłącznie do badanego obiektu ido warunków ikollfigUl'ac']i

urządzeń w dniu wykonywania pomiaróvi.

ForlnUlarŻ F-13 Wydanie nr 23
Strona/Stron : 5/8

Nr
pionu

Opis umlejscowienia
plonu (punktu)
pomiarowego

Wysokość
pomiaru

Im]

Wartość natęŹenia
pola elektrycznego
po uwzględnleńiu

poprawek l
pomiarowych'
powiększona o. nlepewność

pomiaru s E [V/m]

Wskażnlkowa wartość
poŻiomu emisji pól

e l e ktrr ma g n et}, cŻ n y c h
WMra

Współrzęd ne
g eog ra fi czn e

pionu (punktu)
pom ia rorv,:L; ol

DPP-Wwejściudo
budynku
n osn oda ra7pn Ó

0,3-2,0 < 1,0* 3,4 0,1 52a32'3/+ ,.J"
20"Ii5' 1 , tr"

2
GKP 40o, 1m od
ogrodzenia instalacji
radiokomunikacvinei

0,3-2,0 < 1,0* 3,4 0,1 52a32', .t6 ,2',
200!i5'2. t"

3
GKP 40o, 21m od
ogrodzenra instalacji
rad iokom u n i kacvinei

0,3- 2,0 < 1,0* 3,4 0,1 s2"32'3€,,7'
20"Ii5'3.:i"

4
GKP 40o, 41m od
ogrodzenia instalacji
radiokomunika.vinpj

0,3-2,0 < 1,0* 3,4 0,1 52"3Ż''.rj,2',
200!i5'4,1'

5

6

GKP 40o, 61m od
ogrodzenra instalacji
radiokomun ikacvinei

0,3-2,0 < 1,0* 3,4 0,1 52"32'37 ,7
2 0 Ó:;5'4,8 ''

GKP 40o, 81m od
ogrodzenia instalacji
ra d iokomu n i kacvinei

0,3-2,0 < 1,0* 3,4 0,1 52"32''38,),"
2 0 01i5'5. 5'

7
GKP 94", 1m od
ogrodzenia instalacji
radiokomunikarvinpi

0,3-z,o < 1,0* 3,4 0,1 52"')Ż'36'.
20.j;5'2,9'

I
GKP 94o, 21m od
ogrodzenia instalacji
radiokomunikacvinei

0,3-2,0 < 1,0* 3,4 0,1 5 2.3 2'3 6'
2 0. !;5'3,9 "

9
cKP 94", 41m od
ogrodzenia instalacji
radiokomunikacvinei

0,3-2,0 < 1,0* 3,4 0,1 5203 2'3 5,9 "

2 0.5:i'5 "

10

11

1?,

GKP 94", 61m od
oqrodzenia instalacji
radiokomilnika.vinei

0,3-2,0 < 1,0* 3,4 0,1 52"32'35,9'
20.55'6"

GKP 94o, 81m od
ogrodzenia instalacji
radiokomr rnika.vinPi

0,3-2,0 < 1,0* 3,4 0,1 20'55'/"

GKP 1600, 1m od
ogrodzenia instalacji
radiokomun ikacvinei

0,3-2,0 < 1,0* 3,4 0,1
52032', 35,7 ',

70o:;5'Ż,7',

GKP 160", 21m od
ogrodzenia instalacji
radiokomunikacvinei

0,3-2,0 < 1,0* ?A 0,1 52032', 35 , r
20"55'3, 1 "

I4
GKP 160",41m od
ogrodzenia instalacji
radiokomunikacvinPi

o,3-Ż,0 < 1,0* 3,4 0,1 52 o3 2'3zł ,5 
''

200,-;5'3,4',

15
GKP 1600, 61m od
ogrodzenia instalacji
radiokomun ikacvinei

0,3-2,0 < 1,0* 3,4 0,1
52"32'33,')'
20o55'3,7'

16
GKP 1600,81m od
ogrodzenia instalacji
ra d iokomlr n ikacvi nei

0,3-2,0 < 1,0* ?A 0,1 20"55'4.1"

T7
GKP 2800, 1m od
ogroduenia instalacji
rad iokomun ikacvinei

0,3-2,o < 1,0* 3,4 0,1
520 )2'36',
20":;5'2,1'

GKP 2800, 21m od
ogroduenia instalacji
radiokomunikacvinei

0,3-2,O < 1,0* 3,4 0,1 52Ó32'?,6 'Ż'
20"55'1, r. "

19
GKP 2800,41m od
ogrodzenia instalacji
radiokomunikacvinei

0,3-2,0 < 1,0* 3,4 0,1
s2"32'36,3',
20"55'0, 1 "

20
GKP 280", 61m od
ogrodŻenia instalacji
rad iokom un ikacvin ei

0,3- 2,0 < 1,0* 3,4 0,1
52a32'.36,,1',
20054'59,1"

GKP 2800, 81m od
ogrodzenia instalacji
radiokomunikacvinei

0,3-2,0 < 1,0* 3,4 0,1 52032'36,5"
20"54's8,1"

SpraWozdanie: ochrona środowiska obowiązuje od dnia 02-03-202c



Laboratorium Badań Srodowiskowych
ul. Kasprz,rka f8/20, O1-ZII Warszawa

Sprawozdanie
t2o9/7O2O/OS

Pl)P - Azyrnut 0o,
4ts,9m od ogrodzenia
instalacji
rad

Pole nlagnetyczne (Wyznaczone na podstawie pomiaru Wartości natężenia pola elektrycznego)

22 0,3-2,0 < 1,0" 3,4 0,1 52o32'.37,8',
2 005 5'2,5'

23

PPl) - AŻynlUt 180",
23,4m od ogrodzenia
instalacji
rad iokomunikacvinei

0,3-2,0 <1,0* 3,4 0,1 52"32'3 5 "

2oa55',Ż,4"

24

PPP - Azymut 2700,
5,1m od ogrodzenia
instalacji
radiokomun ikacvinei

0,3-2,0 < 1,0" 3,4 0,1
52032'36'

20054'59,5"

cKP 40", 22Om od
aiten sektorowvch 0,3-2,0 < 1,0* 3,4 0,1

52o32'.4L,4"
20"55'9,9 "

GKP 40', 440m od
a rten s{'klorowvch 0,3-2,0 <1,0* 3,4 0,1 52032'.46,9',

20055'.r?.2"
GKP 1600, 220rn od
anten sekforowvch 0,3-2,0 < 1,0* 3,4

3,4

0,1
52"32',29,3',
20"55'6,4 "

GKP 160o,440m od
a rten sektorowvch 0,3-2,0 < 1,0* 0,1

52032'.22,J',
2 0055', 10,:,) "

GKP 2800, 220m od
antPn seklorÓWVch 0,3-2,0 < 1,0* 3,4 0,1 52"32'.37,z',

20054'5 1 2',
52"32'38,5 "

20"54'39,9
GKP 2800,440m od
anten seklorowvch 0,3-2,0 < 1,0* 3,4 0,1

llr
pionU

Opis umiejscowienia
plonu (punktu)
porn ia rolvego

Wysokość
pom iaru

Im]

Wartość
natężenia pola
magnetycznego

H [łm]l

Wartość natężenia
pola

magnetycznego po
uwzględnieniu

poprawek
pomiarowych

powlększona o
niepewność

pomlarus H [A/m] :

Wspólrzęd rlt:
geograficzn il

pionu (punktrr)
pomiaro!vego3

1

DPP-Wwejściudo
budyn ku
o oso od a rczeo o

0,3-2,0 <0,003* 0,010 0,1 52"32'34,3 "

20"55'1,6"

GKP 40", 1m od
oqrodzenia instalacji
rad iokomu n ikacvinei

0,3-2,0 <0,003* 0,0 10 0,1 52"32'36,2',
20"55'2,8 "

3
GKP 40", 2inr od
olrodzenia instalacjj
rŹ] o ioko ln t j n ika cvi n ei

0,3-2,0 < 0,003* 0,0 10 0,1 52"32'36, /',
2005 5'3, 5 "

.1

GKP 40",41m od
o;rodzenia instalacli
radiokornr ilrikacvinPi

0,3-2,0 < 0,003* 0,0 10 0,1
52"32',37,?,"
20055'4 , !',

l;
GKP 40o, 61nr od
o';rodzenia instalacji
r;rd iokomurrikacvinei

0,3-2,0 < 0,003* 0,010 0,1 52"32'.37,7',
20055'4,8 "

(i
GKP 40o, 81m od
ogrodzenia instalacji
ra d iokoln u rr ika cvi n ei

0,3-2,0 < 0,003* 0,0 10 0,1
52"32',38,2',
2005 5'5,5 "

GKP 94", 1m od
oqrodzenia instalacji
r;r (l i oko rn r rr i ka.vi nFi

0,3-2,0 < 0,003* 0,0 10 0,1
52"32'36"

2 005 5'2,9 "

tl
GKP 94", 21m od
o;rodzenia instalacji
rir (i io korn Lr n i kacvi n ei

0,3"2,0 < 0,003 * 0,010 0,1
52032'36"
200 5 5'3,9 "

1)

GKP 94o, 4 1nr od
o;rodzenia instalacji
ra C iokorn tr rr ikacvi n ei

0,3-2,0 < 0,003 * 0,010 0,1 52032'3 5, !) "

2005 5':; "

10
GKP 94", 61nr od
oqrodzenia instalacji
r.rdiokomunikacvinei

0,3-2,0 < 0,003 * 0,010 0,1
52032'35,9 "

20055',6"

11
GKP 94', 81m od
oSrodzenia instalacji
rirdiokomunikacvinei

0,3-2,0 <0,003* 0,010 0,1
52032',35,8"

20055'7"

I2
GKP 160", im od
oqrodzenia instalacji
ra rl ioko m u n i ka cvin ei

0,3-2,0 < 0,003* 0,010 0,1
52"32',35,7',
20"55'2,7"

0,3-2,0 < 0,003 * 0,010 0,1
52032'35,1"
20055',3,1 "

13
(iKP 1600, 21m od
o lrcdzenia instalacJi
rir(iiokornunika

Spravlozdanie z badań bez pisemnej z9ody laboratorium nie moŹe byc povlieIane inaczej niż W całości.
\'VYn k i)rŻedsta'/Jior]e W niniejszym sprawozdatliu odnoszą się Wyłącznie do bac1atte:go obiektu i do warunków i konfigUra;j j

urządzeń W dniu Wykonywania pomiarów,

FoilnLrlarz F-13
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Laboratorium Badań środowiskowych
ul. Kasorzaka 18/20, O7-2IL Warszawa

Sprawozdanie
12(J9 /2020/os

1,4

GKP 1600,41m od
ogrodzenia instalacJi
radiokomun i kacvi nei

0,3-2,0 < 0,003*

< 0,003*

0,010 0,1

15

16

GKP 160o,61m od
ogrodzenia instalacJi
radiokdmiln i kaavi nei

0,3-2,0 0,010 0,1 52-o32'.33,9
20Ó:;5'3,7"

GKP 16001 81m od
ogrodzenia instalacji
rad iokÓmUn ikacVin6i

0,3-2,0 <0,003* 0,0 10 0,1
52032',33,3"
2005 5'4, 1"

l7
GKP 280", lm od
ogrodzenia instalacji
rad iokomun ikacvinei

0,3-2,0 <0,003* 0,0 10 0,1
5Żo32',36"
20055'2,1"

18
GKP 2800,21m od
ogrodzenla instalacJi
rad iokomun ikacvinei

0,3-2,0 <0,003* 0,0 10 0,1 52o3z'.36,Ż"
20055'1,1"

19
GKP 2800,41m od
ogrodzenia instalacji
rad iokomun ikacvinei

0,3-2,0 <0,003* 0,0 10 0,1 52"37',36,3
20.:;5'0,1"

2_0

GKP 280", 61m od
ogrodzenia instalacji
rad iokom l rn ika.vinei

0,3-2,0 <0,003* 0,0 10 0,1 52'"3Ż',36,ą',
20054'59,1'

Ż1
GKP 280",81m od
oqrodzenia instalacji
rad iokom lrn ikacvinei

0.3-2,0 <0,003* 0,0 10 0,1
52032'.16,5"
20o54'5 8, 1'

Ż2

PPP - Azymut 0o,
48,9m od ogrodzenia
i nsta lacj i

rad iokom un i kacvinei

0,3-2,0 <0,003* 0,010 0,1 52"3Ż'37,8',
20"55'2,5"

23

PPP - Azymut 180o,
23,4m od ogrodzenia
instalacji
radiokomu n i kacvi nei

0,3-2,0 < 0,003* 0,0 10 0,1
52032'35 "

Żo":;5'2,4'

2,4

PPP - Azymut 2700,
54m od ogrodzenia
insta lacji
rad iokomu n ikacvi nei

0,3-2,0 < 0,003 * 0,0 10 0,1 52"32'36"
200 54'5 9,5'

GKP 40o, 22Om od
anten sektorowych 0,3-2,0 < 0,003* 0,0 10 0,1

szo32',4r,4"
20055'9,9"

GKP 40o, 440m od
anten sektorowych 0,3-2,0 < 0,003* 0,0 10 U,l s2032'.46,9',

2oo55'.17,Ż',

GKP 1600,220m od
anten sektorowych 0,3-2,0 <0,003* 0,0 10 0,1

sŻo32'29 
'3',20":i5'6,4"

GKP 1600,440m od
anten sektorowych 0,3-2,0 <0,003* 0,0 10 0,1

52032',22,7',
200 55' 1 0,3 "

GKP 280o, 220m od
anten sektorowych 0,3-2,0 <0,003* 0,010 0,1 52"32'37,z',

20054',51,2'

GKP 2800, 440m od
anten sektorowych 0,3-2,0 <0,003* 0,010 0,1

52"32'38,5 "

20054'39,9 "

52"32'.34,5"
20 0 ri 5'3,4 "

GKP - Główny Kierunek Pomiarowy
DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy
PPP - Pomocniczy Pion Pomiarowy
l Wyniki oznaczone * są Wynlkami poniżej czułoścl zestawu pomiarowego
2współrzędne 9eo9raficzne pozyskane metodąobliczeniowąW oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z dokładnością
nie gorszą niż wymaganą w ZoE
3lvartość Wyznaczona na podstawie pon'liaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności; H=E/377
ado wyznaczenia Wartości wskaźnlkowej WMt i WMn przyjęto na podstawie Uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł,
jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i o,o73 

^/m,Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03,,Procedura nadzoru nad wyposażeniem'' W postaci niepey/ności
rozszerzonej wynikającej z nlepewności standardowej pomnożonej pruez Współczynnik rozszerzenia k=2'
całkowita szacowana nlepewność rozsŻerŻona składowej E Wynosi odpowiednio: 53.3olo dla częstotliwości do 60 GHz.
Dla przedmlotowych pomiarów zleceniodaWca określił poprawkę pomlarową = 2,23,

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

sprawozdanie z badań bez pisenrnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprav'lozdaniu odnosząsię wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiqUlacji

urządzeń w dniu wykonywania pomiaróW.

Formularz F-13 Wydanie nr 23
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Laboratorium Badań środowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
12(J9 /2020 / OS

1o. omówienle wyników pomiaróW

Pomiary zostały Wykonane :

1. na głównych ipomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do
azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt
t2, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r'
(Dz, U. 2020, poz,258),

2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń
uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól
elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z
wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1załącznika do rozporządzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U, 2020, poz' 258). Wyniki obliczeń dostarczone
przez zleceniodawcę nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów
występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym'

3. na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych
dla ludności.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt' 9
(Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów
pomiarowych.

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawcę oraz przY rzeczywistych warunkach pracy instalacji
innych operatorów.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa zdniazdnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U' 20t9, poz.
2t66, z późn' zm')

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 20t9 r, w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz' 2448)

3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych W

środowisku (Dz. U, 2020, poz' 258),
4) PN-74/T - 06260. Żródła promieniowania elektromagnetycznego' Znaki ostrzegawcze.
5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia

25 lutego 2020r.),

12. Spis załączników
Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2, Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13, Data wydania i autoryzowanla sprawozdanla - 17 marca 2020

obliczenia i sprawozdanie wykonał : Sprawozdanie autoryzował :

Netwcrks! Sp, z o,o,
KIerow nik Laboratotiu m

fłetworks! sp' z o.o.
Labaratorlum

t} a c} a ń ś ro d ovt i s k owych

Łarparil*o-
Anna Kacperska

aa1tńśF\wiskowych

'{ĄŁ
Urszula RuA

Koniec sprawozdanla

sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być povlielane inaczej niż w całości'
Wynik prŻedstaWione W niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badaltego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów,

Formularz F-13 Wydanie nr 23
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Laboratorium Badań środowiskowych
ul. l(asDrzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
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Załącznik nr 1 lnstalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 741 I (801 98 N!) POPOWO
Lokal izacja i nstalacj i

Sprawozdanie zbadań bez pisemnej zgody laboratorim nie może być powielane inaczej niż w całości,
V,/ynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoeąsię wyłącznie do badanego obiektu ido warunkówikonfiguracji

urza_dzeń w dniu wykonywania pomiarów.

FornlularŻ F-13 Wydanie nr 23 sprawozdanie: ochrona środowiska cbowiązuje od dnia 02-03-2020
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5prawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratoriun nie może być por,łielane inaczej niż w całości'
!Ąiynik przedstawione W niniejsŻym sprawozdaniu odnoeąsię WyłącŻnie do badanego obiektu i do yłarunkówi konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów'
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Załącznik nr 2 lnstalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 741 I (801 98 N!) POPOWO
Usytuowanie pionóW pomiarowych W otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

SKALA
1:1000

Legenda
@

Pion pamiarowy

-----)
Kierunek oddziałylvania
anten sektorowych

-._-_>
Kierunek oddziaływania
anten radioliniowych

Formularz F-l3 Wydanie nr 23 sprawozdanie: ochrona środowiska cbowiązuje od dnia 02-03-2020
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Załącznik nr 3 lnstalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 741 I (801 98 N!) POPOWO
Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie Ż badań bez pisemnej 2gody laboratoriun nie może być powlelane inaczej niż W całości,
Wynik przedstawione W niniejszym sprawozdanir.l odno9ąsię wyłącznie do badanego obiektu ido warunkówikonfiguracji

urzą.dzeń W dniu Wykonywania pomiarów'
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