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Potwierdzenie przekazania dokument w

8T14168 NO\AA/ DWOR MAz ZOLNIERZY WRZESNIA A2

Załączone dokumenty:

'l' Zgłoszenie z aktualnymi danymi instalacji wytwazającej pola elektromagnetyczne
2. Pomiarypromieniowaniaelektromagnetycznego (OS)
3. Upoważnienieinwestora

Działając z upoważnienia firmy Polkomtel lnfrastruktura sp' z o'o. z siedzibą w Warszawie pzy ulicy
Konstruktorskiej 4, zgodnie z art.152 Prawa ochrony Środowiska przekazu1ę aktualizację danych
dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwazającej pola elektromagnetyczne. \Alw, zmiany nie mają
charakteru istotnego d la prowadzonej instalacj i.
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FoRMULARZ zGŁoszENlA lNsTALAcJl WYTWARZAJĄGYGH PoLA ELEKTRoMAGNETYCZNE

l. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Wydział ochrony środowiska
ul. Paderewskiego 1B, 05-{00 Nowy Dw r Mazowiecki

2 Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
BT14168 NOWY DWOR MAZ ZOLNIERZY WRZESNIA A2

3' określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiat w i wojew dztw), na kt rych terenie znajduje się
instalacja, wrazz podaniem symboli p15l) jednostek terytorialnych, na kt rych terenie znajduje się
instalacja
REGION CENTRALNY 1.1
WOJ. MAZOWIECKIE 2.1,1 4
PODREGION 29 . WARSZAWSKI WSCHODNI 3.1.14.29
Powiat nowodworski 4.1.1 4.29.1 4
Nowv Dw r Mazowiecki 5.1 .14.29.1 4.01 .1

4. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel lnfrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4,02-673 Warszawa;

5. teteren prowadzona jest instalacjieksploatacja
ul Żołn 1nr 91

Adres zakładu, na
Dwr

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załąeznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 tipca 2010
r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz' U. Nr 130' poz. 880)
instalacje radiokomunikacyjne, kt rych r wnoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie
mniej niż 15W, emituiace pola elektromagnetvczne o czestotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wie|koś produkcji lub wielkość świadczonych usług7

8.
Idziałalność w zakresie

Czas funkcjonowania igodziny)
24Tdniw na

9. Wielkość i rodzaj emisjiz)
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 39939 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowvch 446,7 W

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji
ograniczanie emisji nie występuje.
Parametry stacji bazowej zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola
elektromagnetycznego nie wvstępował w mieiscach dostepnvch dla ludności.

11. lnformacja, czy stopie ograniczania wielkości emisjijest zgodny z obowiązującymi pzepisami
W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagneĘcznego nie pzekracza wartości
ponadnormatvwnvch,

12. Szczegołowe dane, odpowiednio do rodzĄu instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku
nr 2 do rozoozadzenia'.

1) wsp łnędne
geograficzne

anten

2) częstotliwość
pracy

3) wysokości
środk w

elektrycznych
anten nad
poziomem

terenu

4) EIRP -
r wnoważna

moc
promieniowane
izotropowo [Ę

5) zakresy azymut w i
kąt w pochylenia osi

gł wnych wiązek
promieniowania

52"26',50,7" N
20"41',32,0" E

900 MHz
36,0 m 41 26

Azymut 90"
Pochylenie 0-B

52"26',50,7" N
20"41',32,0" E

900 MHz
36,0 m 3741

Azymut 215"
Pochylenie 0-8

52o26',50,7" N
20o47',32,0" E

900 MHz
36,0 m 4126

Azymut 340"
Pochylenie 0-B

1800 MHz / 2600
MHz52',26',50,7" N

20"41',32,0" E 1800 MHz / 2600
MHz

36,0 m 16960
Azymut 60/120"

P o ch y I en i e 2-9/2-9/2'9/2-9

52o26',50,7" N

20o41',32,0" E

1800 MHz / 2600
MHz 36,0 m 5751

Azymut 215o

Pochylenie 0-9/0-9

52'26',50,7" N

20o41',32,0" E

1800 MHz / 2600
MHz 36,0 m 5235

Azymut 340'

Pochylenie 0-9/0-9

52'26',50,7" N
20"47',32,0" E 80 GHz 39,0 m 446,7 Azymut 247"

1t2



6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza się, że w odleglościach od anten sektorowych,
okreśIonych zgodnie z Rozponądzeniem Rady Ministr w z dnia 9. Iistopada 2010 r. w sprawie
pnedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016 poz.71), wzdłuż osi
gł wnvch wiazek promieniowania tvch anten, nie wvstepuia mieisca dostepne dla ludności.
7) Sprawozdaniez pomiar w poziom w p l elektromagnetycznych- nr OSR/0008/07/2020

13. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzie ):
lmię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację

d,aęw,x; ? g
Podpis Warszawa, 1 7 lipiec 2020

ll. Wypełnia organ ochrony śr9cowiska przyjm ujący zgłoszenie
Data zarejestrowania zgłoszenia Numer zgłoszenia

objaśnienia:t) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytoria|nych do Cel w Statystycznych naleŹy podawaÓ
zgodnie z rozpoządzeniem Rady MinistrÓw z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do CelÓw Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz' 1573,
zp Żn.zm').2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie
znamionowe, a W przypadku pozostałych instalacji - rÓwnoważne moce promieniowane izotropowo
(ElRP) poszczegÓlnych anten'3) Liczba poządkowa zgodna z numeracją punktÓW w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach
załącznika nr 2 do rozpoządzenia.
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Laboralorium
Badawcze

/r l rr\
AB 505

SPRAWOZDANTE NR OSR/0008/07 t2020

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRzEPRoWADzoNYcH DLA ceuÓw ocHRoNv śnoooWIsKA

Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna
POLKOMTEL lnfrastruktura Sp. z o. o.

,,BT 1 416 8 N OVIfY-DWO R-M AZ-ZOLN I E RZY-WRZE S N I A-A 2''

- Nowy DwÓr Mazowiecki, ul. Żołnierzy Września 1,, dz. nr 19 _

Zleceniodawca:

http:/Amłw. atomik.pl;
e-mail: atomik@atomik.pl

Axians Networks Poland Sp. z o. o.
ul. żupnicza17
03 - 82{ Wałszawa

Data pomiar w:

Egzemplaz nr 5/5

09.07.2020 r.

Lipiec 2020
Atomlk Laboratorlum Badawcza

Wynlkl pnedstawlone w sprawozdaniu odnąszą się tylko do badanqgo oblełfu l s ą ważne tylko dla tQJ konfiguraicJl
KopIowanle sprawozdanla dozwolone tylko w caloścl.

QF7.8/02 Wd, 3 z dn. 28,02.2020

PCA
Potutt GEt{trut

AtttDYrlur
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Sprawozdanie nr: OSR/O 0081 07 12020 Strona 3 z 1O

1. INFORMACJE OGOLNE
Atomik Laboratorium Badawcze pzeprowadziło badanie i opracowało sprawozdanie zgodnie

z procedurą odpowiadającą Wymaganiom normy PN_EN lso/lEc 17025:20'18-02.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiar w natężenia pola elektrycznego' kt re zostały

wykonane dla cel w ochrony środowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy W miejscach dostępnych dla ludzi nie zostaly

pzekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania e]ektromagnetycznego określone w pzepisach

oraz ewentualne wyznaczenie obszar w o pzekrocaonych wartościach dopuszczalnych.

W opracowaniu wykozystano pzedstawione plzez. zleceniodawcę szczeg łowe dane

techniczne badanej instalacji oraz sz?.zeg łowe informacje dotyczące parametr w jej pracy'

2. WARUNKI WYKoNANłA PoMlAnÓw

Podstawą wykonania pomiar w jest zlecenie na wykonanie pomiar w natężenia pola

elektrycznego, dla ce! w ochrony środowiska pzy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w

Nowym Dwoze Mazowieckim, ul' Żołniezy Wześnia 'l, dz. nr 19 (załącznik nr 1)'

. Pomiary pzeprowadzil iobliczenia wykonal:
Łukasz lgnatowski
Atomik Laboratorium Badawcze

. Zecenidawca:
Axians Networks Poland Sp. z o. o.
ul'Żupnicza 17
03 - 821 Warszawa

o Wlaściciel badanego obiektu:
POLKOMTEL lnfrastruktura Sp. z o. o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

C lmię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej informacjido sprawozdania:
Pan Paweł Sie czewski - Axians Networks Poland Sp. z o. o.

Badanymi Źr dłami pola elektromagnetycznego są uządzenia nadawczo-odbiorcze instalacji

radiokomunikacyjnej.

Anteny zainstalowane są na wieży kratowej, a uządzenia nadawcao _ odbiorcze w konteneze

technicznym posadowionym u podstawy wieży oraz galeriach wieży. Pomiary zostały wykonane w

czasie znamionowych warunk w eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej.

Atomlk Laboratorl um Badawcze
Wyniki pnedstawlone w sprawozdaniu odnoszą sĘ tylko do badanego obiektu I s9 ważne tylko dla tej kontiguncJi.

Koplowanle sprawozdanla dozwolone $ko w calośct,
QF-7,8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020



Sprawozdanie n r: OSR/O 0081 07 12020 Strona 4 z 10

2.1. Parametry badanych źr deł

Zgodnie z otzymaną od zleceniodawcy dokumentacją dla badanego obiektu w poniższych

tabelach pzedstawiono maksymalne parametry pracy urządzen nadawczo-odbiorczych instalacji

radiokomunikacyjnej.

Tabela 1
*

' - dane uzyskane od klienta, za kt re
na ważność wynik w.

mogące miećwpływ

Tabela 1a. radiolinii*

' - dane uzyskane od klienta, za kt re laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące
na ważność wynik w.

2.2. lnne źr dła pola-Eil mogące mieć wpłW na wyniki pomiar w.

2.3. Data i warunki środowiskowe

Tabela 2. Warunki

Atom I k Labontori um Ba d awcze
Wniki pnedstawione w sprawozdaniu odnoszą sĘ tylko do badanego obiektu i sąważne tylko dla tej konfiguracii.

Koplowanle sprawozdanra dozwolone $ko w całości.
QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

Wbp lzędne
geograficzne

anten

Tvp/
producent

anteny

Fzy
mut
n

Pasmo
czętotli_

woścl
lMHzl

Wsokość
środka

elektryca-
nego ante-

ny
lm n.p.tl

cĘlenla
anten

Dopusz-
caalny za-
kres po

cĘlenia
elektrycz-

Kąt po

nego plzy
kt rym

lvykonano
pomlary

lol

Kąt pochy-
lenia me-

chanlczne-
go przykt -
ryn wyko
nano pG

mlary
H

tropolł,o
(ErRP)lW

R wno-
ważna moc
promlenio-
wana izo-

Suma-
ryczna
moc

EIRP na
anlenę
Mł

Lp.

1
52"26'50,7" N
20"41',32.O" E

800106,{7v01 /
Kathrein 90 900 36,0 0-8 4 0 4126,0 4126,0

215 900 36,0 0-8 4 0 3741,0 3741,02
52"26',50,7" N
20"4't'32.O" E

800'10647v01 /

Kathrein
52"26'50,7" N
20"11',32.O" E

80010647v01 /
Kalhrein 340 900 36,0 0-8 4 0 4126,0 4126,03

3225.O1800 2-9 5,5
60 2600 2-9 5,5 5255,0

8480,0

1800 2-9 5.5 3225.O
120 2600

36,0

2-9 5.5

0

5255.0 8480,0
4

52'26's0,7" N
20"41',32,0" E

AMB4519R6v06
/ Hua\ rei

1.5 2AS2.O1800 0-9
5

52"26'50,7" N
20'41'32.0" E

80010544 /
Kathrein

215
2600

36,0 0-9 4.5
0

2859.0
5751,0

1800 0-9 4.5 2609.0
340 2600 36,0 0-9 4.5

0
2626.O

5235,06
52'26'50,7" N
20'41',32,0" E

80010544 /
Kathrein

Aa/mut C)
Pasmo

częstotliwoŚci
lGHzl

\Ą|sokość
zainstalowania

n.p.t [m]

Moc
wy'jściowa
nadajnika

ldBml

Zysk
energetyczny

anteny
ldBml

Moc EIRP
M4

Lp.
W5p ltzędne
geograficzne

anten
Typ anteny

4/.6,7,| 52'26'50,7" N
20'11',32.O" E VHLP2.8O 217 80 39,0 6 50,5

Pasma pracy Czy ma potencialny u4ły'v na
ułyniki pomiar w (T/N)

Lp. Typ instalacji

brak N1

Data Domiar w
09.07.2020 wilootnoŚÓ t%l opadv

21.O 43.5Godz. (poczatek) 10:45
.5 43.011 :15

42.O11:45 0

Godz. (koniec) '12:'15 0 42.O

brak
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2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocą miernika p l elektromagne$cznych NBM-520 firmy Narda

Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, kt rych parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3.

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium VĘorc w i Metrologii Pola

ElektromagneĘcznego Politechniki Wrocławskiej, kt re posiada akredytację PCA nr AP 078.

\Atsorcowanie zostało poświadczone świadectwem Wzorcowania nr L\MMP^^//051/18.

Zestaw pomiarowy został poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcją lT '4/03 'Sprawdzenie
miernika p l elektromagnetycznych".

Atoml k Laboratori um Badawcze
Wttnlht pnedstawlone w spnwozdanlu odnoszą się tylko do badanego oblektu i są ważne tylko dla teJ konfigurccjt.

Koplowanle sprawozdanla do?wolone Ęlko w catośct'
QF-7,8/02wyd.3 z dn. 28.02.2020

Typ sondy pomlaroweJ EF 6091

1,3-300 MmlZakres pomiaru nateenia pola elektrycznego

Zakres pomiaru częstotliwości 0,08 - 90 [GHz]

Producent: Model Spraudzenie:

Termohigrometr: AZ AZ-8703 zgodnie z instrukcją Weu,nętzną lT-6.4/02

Lelca Disto A8 Zgodnie z instrukcią Weu,nęt.zną lT-6.4/01Dalmierz:

GPS: Trimble Pro XT Zgodnle z r,\rewnętłznymi uytycznymi laboratorium
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2.5. Metodyka wykonwania pomiar w

Metodykę badania pzyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.

w sprawie sposob w sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziom w pÓl elektromagnetycznych

w środowisku (Dz. U. z2020 r., poz' 528)'

Dopuszczalne poziomy p l elektromagneĘcznych w środowisku określa Rozpoządzenie

Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziom w p l

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z2019 r., poz.2Ą48).

Jako wynik pomiaru dla danego pionu, pzyjęto wartość maksymalną odczytaną podczas

pomiaru od 0,3 m do 2 m w danym pionie pomiarowym zgodnie z pkt. 11 Rozpoządzenia Ministra

Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposob w sprawdzania dotzymania dopuszczalnych

poziom w p l elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z2020 r., poz. 528).

Pomiary pzeprowadzono w okolicy omawianej instalacji radiokomunikacyjnej.

W szczeg lności w tych miejscach, w kt rych, na podstawie upzednio pzeprowadzonych oblicze ,

stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości p l elektromagnetycznych o

poziomach zbliżonych do poziom w dopuszczalnych' określonych w pzepisach. Na podstawie

otzymanej od zleceniodawcy dokumentacji wyznaczono gł wne kierunki pomiarowe zgodnie z

azymutami maksymalnych zasięg w anten. Pomiary zostały wykonane w odległościach nie

mniejszych niż wynikające z Rozpoządzenia Ministra Klimatu z dnia '17'02.2020 r. w sprawie

sposob w sprawdzania dotzymania dopuszczalnych poziom w p l elektromagnetycznych w

środowisku (Dz. U. z 2020 r.' poz. 528) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych wynikających ze

specyfiki obiektu, a także wskazanych pzez zleceniodawcę (eżeli dotyczy).

Uwaga: Zgodnie z Art. 31, ust. 2 ustawy z dnia 16.U.2020 r. o szczeg lnych instrumentach

wsparcia w związku z rozpzestrzenianiem się wirusa SARS-GoV-2 (Dz' U. z 2020 r., poz. 695) ,,W

pzypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu

nadzwyczajnego, o kt rym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

kwietnia 1997 r. (Dz. U. po2.483, 22001r. poz. 319, z 2006 r. poz.1471orazz 2009 r. poz.946), lub

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o kt rych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaże ichor b zakaŹnych u ludzi (Dz. U' z2019 r.

poz. 1239 i 1495 otazz2020 r. poz.2&4,322,374 i 567), pomiar w, o kt rych mowa w ust. 1, nie

pzeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium

objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.'''

W związku z powyższym nie wykonano pomiar w w lokalach mieszkalnych i usługowych

zlokalizowanych w sąsiedztwie badanej instalacji.

\Alniki pomiar w wrazz opisem pion w pomiarowych pzedstawiono w tabeli 4a i 4b.

W|niki pnedstawione w sprawozdaniu odnoszą sĘ tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanle sprawozdania dozwolone tylko w całoścl,

QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020
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3. WYNIKI POMIAROW
Pomiary zostały Wykonane w czasie znamionowych warunk w eksploatacyjnych instalacji

radiokomunikacyjnej. lAĄlniki pomiar w paeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

wrazz opisem pion w/punkt w pomiarowych pzedstawiono w tabeli 4a i4b.

GKP - gł wny kierunek pomiarowy;
DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Do obliczenia maksymalnvch wartości natężenia pola elektrycznego i magnetyczneoo

odpowiadających parametrom pracy instalacji podanym w tabeli 1 i 1a w odniesieniu do oarametr w

oracy instalacji podczas wykonywania oomiar w. uwzolędniono otzvmane od zleceniodawcy

poprawki pomiarowe (P).

4b.

Atomik Laboratori um Badawcze
Wniki pnedstawlone w sprawozdaniu odnoszą się ty,ko do badanego obiełtu i są ważne Ęlko dla tej konfiguncJi.

Koplowanle sprawozdania dozwolone tylko w caloścl,
ąF7.a02 Wd. 3 z dn. 28.02.2020

Nr
plonu Opb plonu pomlalolmgo

Wsp łtzędnecoograficzne

N E

o

,| Gl(p - na 'mud6 enlenv $łtÓruei 60o 52 26 50.9 20 11
GKP - ne azmu( B ent nv sekloaourei 60o 51.7 11 31.7
GKP - m a7vmila e antenv €ktÓrcl 6(l"

4 GKP - na żvmu( B entenv ŚeklÓrilei 60o 52 26 55.9 20 11 46,6
GKP - ne ezvmu( E antenv sektorowcl 60" 46.5

6 DpP - ÓiÓn mmmnidv miedzv erymulem anlanv sktaMi 60' e ezvmuiem enlenv seldommi 90" 52 26 s1.7 20 11 350
7 -na 52 50.7 20 41 32.

Gl(P - nn atvmua D enlenv $kt Mi gno

I GKP - ne azmu( e antenv seKorourai 90o 11 11,1
GKP - na azvmu( 44.9

11 82 26 50.7 20 11 51

12 DPP - pion pomocniczy mĘdzy azymutem ant ny seKomwci 90" a azymut m 8nteny soktoRtwsi
120',

52 28 48,8 20 41 11.7

13 GKP - ne eilmu e enlenv seklorud l2oo 52 2A 505 20 41
11

GKP - r rtumlr B ent nv sektorotłgi 120"

-na
52
52

26
26

46,2
łl.8

20
20

11
11

44,6
48.5

18
DPP - pion pomocniczy między eŻymutem antany scktorołej 120' a azymutem enten s ktorowych

)15. 52 26 49,6 20 11 32,2

19 GKP - na azvmua e anlen sektorrurvch 2'l 5' 50.3 20 1'l 31.6
GXP-netil uf l anten 36ktorołłYch 215'

2',1 s2 26 17.1 20 11 283
a2 GKP - NA 52
23 52 26 Ą1.1 20 11 21 1

GKP - na ażvmuc a anten saktorourvch 340' 52 26 51.2 20 1'l
GkP - na auvmrrr e 

'nl.n 
Śekł mw.rh 3tl'|' 5) )e 517 )o il 3n8

36 52 26 55_4 20 41 25.2
GKP - na aanmuc e antsn soKorowvch 340"

28 52 27 01,7 20 1'l 25.5
29 52 51.5 41 29.7

52 26 51 I 20 11 320
31 50.3 20

aee 2A A1

33 52 26 5t-0 20 11 32.2
34 GKP - ne klerunku nr szeoo budvnku mieszkeln oo

DPP - ul Nr ila - ozad waiśdam da

DPP -il| liM - nż.d ĘlśĆbm .l .lÓmu
38

Obllczona
maksyrnalne

wartość
natężonla pola
alektrycznogo

(E+UrP

Obllczon.
maksynalna

wr]tość
natężenla pola

magnovcznego
(na pod3tawle

E*ł

Wa oś
uskaźnlkowa

wartÓść
natężenla pola
olektrycznogo

(El
Mml'

magnotycznogo
(H)

lArml

Obllczona
rłartość

naĘżonla pola
Rozgzerzona
nlepewnoś

pornlaru
(u)

liV/ml

Poprawta (P)
(od

zlecenlodawcy)"

Ę-'lvrml H-,lArml l'l,tłt llllMr

Nr
plonu

Wyaokość
punktu dla
ułrrtoścl

EImI

2.0 15 0.0038 t6s 30 o ooSn o tl o 111 0.4
2 2.O 1.6 0_o043 0.4 1.65 3.3 0.0088 o.12
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" _ dane uzyskane od klienta' za ktÓre laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć up}yw na ważność wynik w;
*" - ttłynik poniżej dolnego progu v'/skaza zestawu pomiarov\Ego;
"*' _ niepewloŚć dla dolnej granicznej wartości wskazar1 zestawu pomiarowego;

Niepewność pomiaru pola elektromagnetycznego dla pŻeprowadzonego badania została

określona zgodnie z instrukcją lT-7'6/01. Podane wartości niepewności stanowią niepewności

rozszerzone pzy poziomie ufności 95% iwspołczynniku rozszerzenia k = 2'

Lokalizację pion w pomiarowych pzedstawiono w załączniku nr 2.

4. OCENA WYN'KOW POMIARU POL

\Afniki pzedstawione W niniejszym sprawozdaniu, odnoszą się tylko iwyłącznie do badanego

obiektu oraz parametr w wskazanych w tabeli 1, 1a, poprawek uwzględnionych w tabeli 4b oraz

warunk w atmosferycznych pzedstawionych w tabeli 2, przy kt rych zostały urykonane'

Zgodnie z Rozpoządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie

dopuszczalnych poziom w p l elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448)

dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego jaki może wystąpić w

miejscach dostępnych dla ludności, określony dla pzedmiotowej instalacji (na podstawie wytycznych

zleceniodawcy oraz zidentyfi kowanych żr del pola_EM) wynosi:

błlniki pnedstawione w sprawozdan,, "łł,l9ł !ć';i;:Tr#:::;:';,bł'u i są ważne tytto clta tei konfiguracji'
Kopiowanle sprawozdanla dozwolone tylko w całości'

QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020

Obliczona
maksymalna

wartość
natężenia pola
elektrycznego

{E+U).P

Obliczona
maksymalna

wartość
natężenla pola

magnetycznego
(na podstawie

E-ł

Wartość
u,3kaźnlkowaNr

pionu

vtlysokość
punktu dla
warto cl

Elml

Wartość
natężenla pola
elektrycznego

(E)
[v/mf

Obliczona
wartość

natężonia pola
magnetycznsgo

(H)

lA/ml

Rozszgrzona
nlepewność

pomlaru
(u)

ItV/ml

Popraw*a (P)
(od

zleceniodawcy)"

Ę*. Nrrml Hmr lA/ml Wlle lAllllr
20 a 0.0046 0.5 1.65 3.E 0.0100 0.13 0.14

4 2.O 1.8 0 00/t8 0.5 1.65 3,8 0.o100 o13
2.O 2 0.0058 0.6 1.65 4.5 0.0 120 0.16 0.'t6

6 w młvm DiÓnie <1 3rłr <o on34 165 <)7 <o oo71 <0.1 0
7 2.O 0.0038 0.4 1.65 3.0 0.0080 0.1'l o'r

20 I o oo47 o4 155 36 o ooe6 0.'t 3 0.'t3
I 2.O 1.6 o.0043 0.rl 1.65 3.3 0.0088 o12 o1)

?(l 6 0.0043 0.4 1.65 3.3 0.0068 o.12 o.12
,t'l 2.O 1.8 o 0047 o1 165 36 o.0096 o'r3
12 2.O 5 0.0038 0.4 1.65 3.0 0.0080 0.tl 0. t1
13 20 15 o no3a na 165 30 o ooao 0.11 0.11

2.O 1.8 0.0048 0.5 1.65 3_8 0.0100 013 o14
20 a o5 165 3A o nlno0.004E 0.13 o.14

t6 2.O 1.6 0.00.13 0.4 1.65 3.4 0.0090 o12 r12
1 w całvm oionie 3"' <0.0034 0.3'-' 1.65 <2-7 <0.o07't <0.10 <0.10
18 20 15 o oo38 o1 165 30 o oo80
19 2.O 1 0.o038 O-/t 1.65 3.0 0.0080 0.t1 o.11
20 w c5łvm nionie <1 <o no34 'I 65 <? -r <n ooTt <0. t0
21 w całvm oiÓnie <l.3i.r <o 0034 o 3lr}ł 165 <2.7 <0.o071 <o 10 <0 10

w arfum hi nie <0.0034 0.3"" 1.65 <2-7 <0.o071 <0.10 <o_10
23 wefum bioni <o 0034 o 3.r|ł 165 <27 <o oo71 <o 10

w całvm Dionie <0.0034 0.3"'- 1.65 <2.7 <0.0071 <0.10 <0.10
25 )o 15 o onSa o4 t65 3n o Óoeo
26 w calvm oionie <0.0034 1,65 <2.7 <0.0071 <0 10 <o 10

w Ć'łvm DiÓnie <0.0034 0.3"" 1.65 <2.7 <0.0071 <0.'10 <0.10
2A w cełvm Dionle <1.3r.i <0.0034 r65 <27 <0.0071 <o 10 <o 10

w całvm obnie t"' <0.003rł 0.3"" 1.65 <2-7 <0.0071 <0. t0 <0.10
30 wefum oionie <1 3l.ł <o 0034 o 3.i.i 165 <2? <o 0071
3t w cełvm DioniÓ <0.003r1 't.00 <2.6 <0.0069 <0.09 <0.09

)d 5 o oo3a 1t 1(l0 )9 o ot\77
33 w Ćeł'um Dionie <o.o034 0 3.łł. 165 <2.7 <0.0071 <0 10 <o 10

w c łvm Dionae 3"' <0.0034 0.3"" 1.65 <2.7 <0.0071 <0.'10 <0.10
35 w łvm bionie <o oo34 o 3łłr. 165 <27 <o 0071 <o 10 <o 10
36 w calvm Dioni <o.o034 0.3"" 1.65 <2.7 <0.0071 <0.10 <0.10
3'7 wefum nionia <o oo34 o ąrł.. 165 <)7 <o oo71 <o 10 <o 10
38 w cełvm oionio .8 0.0048 0.5 1.65 3.8 0.0100 0.13 o.11
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a E = 28'0 Mml - dla natężenia pola elektrycznego

. H = 0'073 [A/m] - dla natężenia pola magnetycznego

Po pzeprowadzonej analizie uzyskanych wynik w Bomiar w zamieszczonych w tabeli 4b

stwierdzono. iż wartości natężenia pola elektrycznego oraz maonetycznego w miejscach dostepnych

dla ludności, gdzie zostaV wykonane pomiary. pzy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w

Nowym Dwoze Mazowieckim. ul. Żołniezy Wześnia 1. dz. nr 't9 nie pzekroczvły poziom w

dopuszczalnych określonych w pzepisach.

Zgodnie z Art.'122a, ust. 1, pkt. 2 i3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony

Środowiska (Dz. U. z2019 r. poz. 1396) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w pzypadku zmiany warunk w pracy instalacji lub uządzenia' w tym zmiany

spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub uządzenia, o i]e zmiany te mogą mieć wpływ

na zmianę poziom w p l elektromagnetycznych' kt rych Źr dłem jest instalacja lub uządzenie;

- każdorazowo w plzypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy

nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu

instalacji lub uządzenia - na pisemny wniosek właściciela lub zaządcy nieruchomości, na kt Ę
nastąpiła ta zmiana.

4.1. Wnioski

W miejscach dostępnych dla ludności. gdzie zostaly wykonane pomlary. przy instalacii

radiokomunikacyinej POLKOMTEL lnfrastruktura Sp. z o. o. ..BT 14{68

NOWY-DWoR-MAZ ZoLNIERZY-WRZESNIA-A2'' nie występują natężenia pola elektryczneoo

i magnetyczneoo orzekraczające wartości dopuszcza!ne określone w przepisach.

5. ocENA zaoDNoŚct
W związku z tym, iż żaden ze wskaźnik w \Ą/TV!e i lA/[łrr, pzedstawionych w tabeli 4b

iobliczonych zgodnie z pkt. 25 Rozpoządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie

sposob w sprawdzania dotzymania dopuszczalnych poziom w p l elektromagnetycznych w

środowisku (Dz. U' z 2020 r., poz. 258) nie pzekracza wartości 't, to uznaje się dopuszczalne

poziomy p l elektromagnetycznych w środowisku, w miejscach wykonania pomiar w, za zachowane.

Zasadę podejmowania decyzji co do stwierdzenia zgodności pzyjęto zgodnie z pkt. 26

Rozpoządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposob w sprawdzania dotaymania

dopuszczalnych poziom w p l elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r.' poz. 258) i

dotyczy ona wszystkich wynik w pzedstawionych w tabeli 4b.

Atom i k Laboratori u m Ba d awcze
Wyniki pnedstawione w sprawozdaniu odnoszą się uko do badanego obiektu i sąważne Ęlko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone Ęlko w całości.
QF-7.8/02 Wd. 3 z dn. 28.02.2020
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6. WYKAZ NoRM t PRzEPtsÓw
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska. (Dz.U' z 2019 r. poz' 1396 z
p źniejszymi zmianami).

Rozpoządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych

poziom w p l elektromagneĘcznych w Środowisku (Dz' U. z2019 r., poz. 2448)'

Rozpoządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposob w sprawdzania

dotzymania dopuszczalnych poziom w p l elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U' z
2020 r., poz. 258).

"DAB_18" Program akredytacji Laboratori w Badawcaych wykonujących pomiary pola

elektromagnetycznego w środowisku.

7. sPrs AŁĄczNtKÓW
Załącznik1. Lokalizacja stacji (1 str.).

Załąc,znik?. Us$uowanie pion ,w (punkt w) pomiarourych (1 str.)'

Sprawozdan ie opracował:

16.07.2020 r.

Sprawozdanie autoryzował:

16.07.2020 r,

KONIEC SPRAWOZDANIA

Atoml k La boratorl u m Badawcze
Wfiikt pnedstawlonew sprawo-zdantu odnąszą sĘ tylk9 Clo badanego obiektu is_ą ważne ĘIko dla tej konfiguracjl'

Kopiowanle sprawozdanla dozwolone tylko w całoścr,
QF7,A02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020
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