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1. Część ogólna

1,1. Zleceniodawca

Polska Agencja Zeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, O2-'J,47 Warszawa,

1.2, Podstawy opracowania

Jako podstawy n i niejszego opracowa n ia przyjęto:

u mowę nr P AŻP l 2t-41,/ AZHZ,

-. przepisy wyszczególnione w ostatnim punkcie treści sprawozdania,
informacje o przestrzeni pracy pochodzące od Zleceniodawcy i z własnych oględzin podczas
wykonywania pomiarów,
wyniki pomiarów rozkładu pola elektromagnetycznego przeprowadzane zgodnie ze stan-
dardami akredytacji.

1.3. lnformacje ogolne o badaniu

Pomiary kontrolne rozkładu pól elektromagnetycznych dla potrzeb ochrony środowiska wykonane
zostały przez pracowników Laboratorium Badawczego TELE-COM Poznań Grzegorza Śmiglaka i Jaro-
sława Wachowiaka w dniu t6.12,2022 r. od godz. 11.30 do 12.30, w sposób umożliwiający wyznacze-
nie ewentualnej granicy natężenia pola elektrycznego dopuszczonej przez przepisy [2],

1.4, Uprawnienia do badania

Laboratorium badawcze TELE-COM Poznań posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 529
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (aktualizacja 23.10.2019 r.). Certyfikat jest ważny i obej-
muje znormalizowaną metodę badawczą właściwą do przeprowadzanych pomiarów.

1.5. Metoda badawcza

Zastosowano akredytowaną metodę badawczą Laboratorium opartą na [2] wymienioną w dokumencie
PCA [9], uszczegółowioną w [5].

1:6, Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy świa dectwo wzorcowa n ia Zakres pomiarowy

Narda, NBM-550 + EF-0392 LwiMPlw/122/20
(14.05.2020)

f=]-00kHz-6GHz
E = 0,78 - 980 V/m

Przed wykonaniem pomiarów miernik przeszedł sprawdzenie poprawności wskazań zgodnie z proce-
durami laboratorium badawczego wg [a] i [5].

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją
obsługi przy rządu pom ia rowego.

Pomiary temperatury i wilgotnościwzględnej wykonano wzorcowanym termohigrometrem nr 10276738.

1,7. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Obliczenie niepewności następuje według instrukcji metody badawczej. Podane przy wynikach po-
miaru wartoŚci niepewności stanowią niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współ-
czynniku rozszerzenia k=2.
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1,8. Kryteria przedstawienia stwierdzeń zgodności

Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodnoŚci,

W przypadku badań poziomów pola elektromagnetycznego w środowisku stwierdzenie zgodności do-

tyczy rozstrzygnięcia czy zmierzona wartość opisująca pole elektromagnetyczne przekracza wartoŚĆ

dopuszczalną dla zakresu częstotliwości, w którym pracują źródla, podaną w [3]. Stosuje się przy tym

wyjaśnione tam zasady.

ponadto stwierdzenie zgodności dotyczy całej instalacji będącej przedmiotem badania, o ile nie wy-

stępują ograniczenia uniemożliwiające dokonanie stwierdzenia zgodności dla całej instalacji lub ob-

szaru objętego badaniem,

1.8.1. Kryteria dotyczące wartości mierzonych

Rozstrzygnięcia zgodności są przeprowadzone według zasad podanych w [2 (pkt. 1.2)], to jest porów-

nuje się otrzymane wyniki pomiarów powiększone o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla wspÓŁ

czynnika rozszerzenia k= 2, z dopuszczalnymi wartościami parametrów fizycznych pól elektromagne-

tycznych, określonymi w [3],

Wynikiem pomiaru jest (zgodnie z [2] pkt 11) maksymalna wartość chwilowa zmierzona w poszcze-

gólnym pionie pomiarowym (por. pkt, 4.2\,o ile nie przekracza po powiększeniu o rozszerzoną nie-

pewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 wartości określonej w 13].

W przeciwnym wypadku wynikiem pomiaru jest wartość maksymalna stwierdzona w pionie, niepo-

większona o rozszerzoną niepewność pomiaru, lecz uśredniona w czasie pomiaru równym 5 minut, z

udokumentowaną obserwacją przekraczania lub nieprzekraczania w tym czasie wartości dopuszczal-

nych podanych w [3].

Niepewność rozszerzona wyniku pomiaru U dla k=2 i p=95%o, jest podawana w tabeli wyników za-

mieszczonej w 4.6.

W tabeli zawarto również rozstrzygnięcie dokonane według opisanej tu zasady.

1,B.2. Kryteria dotyczące odstępstw od metody badawczej [2]

Jezeli w porozumieniu ze Zleceniodawcą w badaniu zastosowano odstępstwa od wymagań metody

badawczej [2], w wyniku których Laboratorium nie może na podstawie przeprowadzonych pomiarów

i innych informacji wymaganych przez metodę określić zgodności, sprawozdanie przedstawia tylko

rozstrzygnięcia dotyczące pojedynczych pionów pomiarowych.

W takim przypadku laboratorium nie rozstrzyga o zgodności dotyczącej całej badanej instalacji (lub

całego obszaru pomiarowego w potencjalnej strefie istotnego oddziaływania instalacji).

Powyższa sytuacja nie miała miejsca podczas opisywanego pomiaru.

1.9. Odpowiedzialnośó Zleceniodawcy za elementy badania

Zleceniodawca jest odpowiedzialny za poprawność wszystkich informacji, które dostarczył.

W szczególności dotyczy to lokalizacji instalacji (urządzenia lub ich zespołu) dominującej w obszarze
pomiarowym (to jest instalacji będącej przyczyną wykonania badania) iza wszystkie parametry emi-

syjne tej instalacji lub urządzeń.

ponadto Zleceniodawca jest odpowiedzialny za wszystkie własne wymagania przekazane przed lub

w czasie wykonywania badania, jezeli zostały uzgodnione z laboratorium izaakceptowane jako możliwe

do zastosowania.

o ile Zleceniodawca dostarczył informacje o innych instalacjach (urządzeniach) mających wpływ na

obszar pomiarowy, jest odpowiedzialny także za te informacje.
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1 .10. Odpowiedzialność laboratorium za elementy badania

Laboratorium jest odpowiedzialne za wszystkie treści sprawozdania iwyniki badania (w tym roz-
strzygnięcia) z wyjątkiem opisanych w podpunkcie 1.9.

Jeżeli laboratorium stwierdzi konieczność zastosowania odstępstwa systemowego lub odstępstwo
wYnika z Żądania Z|eceniodawcy, laboratorium jest odpowiedzialne za uzgodnienie odstępstwa ze
Zleceniodawcą, udokumentowanie odstępstwa, poinformowanie o konsekwencjach jego zastosowania.

Niniejsze badanie nie zawiera żadnych odstępstw od metody badawczej.

1 .1 1 . Ważnośó wyników badania

W sPrawozdaniu z badania przyjmuje się, że informacje pochodzące od Zleceniodawcy są poprawne.

Wynik pomiarów opisują wyłącznie stan obiektu badania i obszaru pomiarowego występujący
w czasie wykonywania pomiarów (por. informacje w punkcie 2.3).

Rozstrzygnięcia zawarte w punkcie 4.6 dotyczą dowolnej chwili pracy instalacji, z powodu której
wykonano badanie, gdyż emisje instalacji związanej z badaniem nie zmieniają wartości mocy promie-
n iowa nej (czyli ta kże wiel kości oddziaływa ń na środowisko).

Wszystkie rozstrzygnięcia ze względu na wlaściwości użytego wyposażenia pomiarowego uwzględnia-
ją pracę wszelkich źródel pola elektromagnetycznego obecnych w obszarze pomiarowym wyznaczo-
nym w sposób opisany w punkcie 4.2.

2, lnformacja o badanym obiekcie

2.1. Nazwa i cel stosowania urządzeń

OŚrodek Radiokomunikacyjny Grudziądz i i System Dozorowania WAM/ADS-B TMA Gdańsk,
Radiokomu nikacja lotnicza.

OŚrodek Radiokomunikacyjny zlokalizowany jest w Nowej Wsi na dz, nr 46311,, gmina Grudziądz,
powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie,

Ws półrzęd ne geograf iczne: 18"E 46' 16,5"; 53'N 30' 56,2".

Urządzenia nadawcze znajdują się w kontenerze technicznym, anteny zainstalowane są na maszcie
antenowym na wysokościach od 34 m npt. do 45 m npt. Teren obiektu jest ogrodzony,

Miejsce lokalizacjiobiektu pokazane jest na rysunku nr 1,
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2.3. Dane źrodeł promieniowania elektromagnetycznego

lnformacje o źródłach promieniowania obiektu radiokomunikacyjnego będącego przedmiotem zlecenia

zostaĘ podane przez Zleceniodawcę i stanowią jego oświadczenie.

t.p, Uźytkownik Typ nadainika częstotliwość Moc nadainika Moc ElRP Antena
Wysokość środka

elektrYenego
opi5 EstosoWania

1

Polska Ęencja
Zegl ugl

Powietrznej

comsoft GmbH

WAM/ADS-B
1030 MHz

1000 W
(W impulsie)

176 W
l(rednia]

ok. ].000 W
(ś redni a }

comsoft GmbH

skyma5ts
G=+8dBi

45 m npt.

system
dozorowa nia

WAM/ADS-B dla
TMA Gda ńs k

2 PARKA|R T6 VHF

1].8-144 MHz

50W ok.100 W RLB ll A 42 m npt.

Radi okomuni kacja
l otni cża

3 PARKA| R T6 VHt 50W ok.100 W BsG150 38 m npt.

4 PARKA|R T6 VHF 50W
ok.115 W RLBllA 34 m npt.

5 PARKA| R T6 VHF 50W

5 PARKAIR T6 uHF 225-400 MHz 30W ók. 35 W H K001 45 m npt

2.4, Sposob identyfikacji widma emitowanego pola elektromag netycznego

Parametry pracy urządzeń zostały podane przezZleceniodawcę i stanowią jego oświadczenie,

2,5. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

Godzina Temperatura ['C] Wilgotność [%]

1"1:30 początek pomiarów +I 73

12:30 koniec pomiarów +2 74

3. Zastosowane odstępstwa i rozszerzenia

Brak.

4. Pomiar wielkości pola elektromagnetycznego wokół zleconej instalacji
'4.1, Opis procedury uzyskiwania wynikow badania

Badanie polega na wykonaniu pomiarów wartości charakteryzujących pole elektromagnetyczne, wy-

konaniu przeliczeń wielkości (jeżeli ma zastosowanie) oraz na porównaniu otrzymanych wartoŚci z

wartościami dopuszczalnymi określonymi w [3].

Całość badanie jest prowadzona w zgodzie z metodą podaną w [2] i zawartą w za'kresie akredytacji

Laboratorium oraz w zgodzie ze wszystkimi przepisami akredytacyjnymi przyjętymi na podstawie

umowy Laboratorium z Polskim Centrum Akredytacji.

Zasadę rozstrzygania o zgodności z przepisem [2] opisano w podpunkcie 1.8.

Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego E i magnetycznego H w pasmie 10 MHz do 400 MHz
i pasmie 400 MHz do 2000 MHz podane są w [3],
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4,2. Piony i kierunki pomiarowe

4.2.1. Obliczenia prowadzące do ustalenia pionów pomiarowych (t2] pkt 5)

Zgodnie z [2] pkt 5 przeprowadzono obliczenia związane z wpypowaniem pionów pomiarowych.Wy_
liczony teoretyczny maksymalny zasięg obszaru w którym przekroczone są wartości dopuszczalne
wynosi ok. 7 m od anten na wysokości środka elektrycznego,

4.2.2. Ustalenie odległości maksymalnej wykonywania pomiarów (t2] pkt 18)

Brak wytycznych metody. Na podstawie wyników obliczeń (podpunkt 4.2.1) oraz wysokości zwiesze-
nia anten i typu obiektu, jak również charakteru terenu wokół obiektu pomiary wykonano do odle-
głości maksymalnej 180 m od obiektu.

4,2.3. Ustalenie kierunków pomiarowych ([2] pkt 1S)

Główne kierunki pomiarowe zgodnie z [2] ustalono według co najmniej jednego z kierunków maksy-
malnej emisji anten (w tym przypadku dookólnej). Łącznie wyznaczono 4 główne kierunki pomiarowe
na azymutach: 37", 1I5', 245" i 293",

4.2.4. Opis pionów pomiarowych

Wyznaczono 32 piony pomiarowe lezące na głównych kierunkach pomiarowych oraz 9 pionów pomia-
rowych pomocniczych zlokalizowane w miejscach charakterystycznych uwzględniających lokalną zabu-
dowę otaczającą obiekt. W wybranych pionach wykonano pomiar na wysokości 5 m nad poziomem
terenu odpowiadającej wysokości drugiej kondygnacji budynków mieszkalnych.

4.3. Poprawki pomiarowe ([2] pkt 7)

Podczas badania wykorzystano sondę szerokopasmową/ w związku z tym zgodnie z (|2! pkt. 7)
poprawek pomiarowych nie stosuje się.

4,4. Grupa instalacji, parametry pracy ([2] pkt 9)

Urządzenia badanej instalacji są jedynymi urządzeniami wytwarzającymi pole-EM zainstalowanymi
na obiekcie (wieży antenowej).

' Badana instalacja pracowała z parametrami najbardziej niekorzystnymi z punktu widzenia oddziały-
wania na środowisko zgodnymi z ich charakterystykami eksploatacyjnym i.

4.5, Wartości dopuszczalne pola elektromagnetycznego

Zgodnie z [3] przyjęto najmniejszą wartość dopuszczalną odpowiadającą zakresom częstotliwości pól
elektromagnetycznych występujących w obszarze pomiarowym, jest to jednocześnie wartość odpo-
wiadająca częstotliwości pracy badanych urządzeń radiokomunikacyjnych. Wynosi ona 28 V/m lub
0,073 A/m.

4.6, Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego i wyliczone wartości pola magnetycznego przedsta-
wiono w zamieszczonej niżej tabeli.

sprawozdanie nr U-080/21.SB.28.2.1 ó str. tekstu sprawozdania spośród 9

NlNlEJSZE SPRAWoZDAN|E Z BADAŃ MoźE BYć PoWlELANE ryLKo W cAŁoścł WRAZ z RYSUNKAM|



ffiF,d§,b.
Laboratorium Badawcze
TELE-COM Poznań

Sprawozdanie z badania rozkładu pól EM - Ośrodek Radiokomunikacyjny Ośrodek Radiokomunikacy,iny Grudziądz

i System Dozorowania WAM / ADS-B TMA Gdańsk - OŚ

c
.9

ż

=c
,o
o-
.9
o-o

Op
oc
9g
=E

&.

uF
ę>
,9
E
U

5
.9
c\oo§ao.9c
9ó
=s0J>
.0)?

5
!:6F
c)>
oł
ąG
.oC.o -o
o6}
3§ą)śoNoc)ż-

fń:

oś.c>oł
L.9o.o
Ec
N=.9o
of,P_Y
6-

=+

0JE
=oJ
a-

!\o<c-
oN
.9
_oo

E

=ll

=

o9,d
3,= li
cJN
bD,= 9aEd-
h >E
NN

E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
I8E46'16,I"
53N30, 55,7"

2,0
ponlzeJ

0,76
18 < 0,1,4 < 0,9 <0,002 < 0,03

Brak przekroczenia wg
przepisów

2
18E46, 15,3"

53N30, 55,5"
2,0 ponlzeJ

0,76
18 <o,Ią < 0,9 <0,002 < 0,03

Brak przekroczenia w8
przepisów

3
I8E46, I4,2"
53N30, 55,2"

2,0 ponlzeJ

0,76
18 <0,I4 < 0,9 <0,002 < 0,03

Brak przekroczenia wg
przepisów

4
18E46, 13,3"
53N30, 54,9-

2,0 ponlZeJ

0,76
18 <0"],4 < 0,9 <0,002 < 0,03

Brak przekroczenia wg
przepisów

5
18E46, 12,2"

53N30'54,6"
2,0 ponlZeJ

o,76
18 < 0,1,4 < 0,9 <0,002 < 0,03

Brak przekroczenia wg
przepisów

6
t8E46, 1I,4"
53N30, 54,4"

2,0 poniŻej

0,76
18 <0,L4 < 0,9 <0,002 < 0,03

Brak przekroczenia w8
przepisów

]
18E46, 10,2"
53N30, 54,1"

2,0 ponlzel
0,76

18 <0,I4 < 0,9 <0,002 < 0,03
Brak przekroczenia wg
przepisów

8
18E46,L2,3,
53N30, 53,6"

2,0
poniŻej

0,76
18 <0,14 < 0,9 <0,002 < 0,03

Brak przekroczenia wg
przepisów

5,0 2,2 17 0,4 2,6 0,007 0,09
Brak przekroczenia wg
przepisów

9
18E46, 13,0"
53N30, 53,7"

2,0
poniżej

0,76
18 < 0,1,4 < 0,9 <0,002 < 0,03

Brak przekroczenia wg
przepisów

5,0 t,6 17 0,3 1,,9 0,005 o,a7
Brak przekroczenia wg
przepisów

10
18E46, 11,6"
53N30, 54,0"

2,0
poniżej

0,76
18 <0,74 < 0,9 <0,002 < 0,03

Brak przekroczenia wg
przepisów

5,0 2,2 L7 0,4 2,6 0,007 0,09
Brak przekroczenia wg
przepisów

1"J,
18E46, I0,ż"
53N30, 53,4"

2,o
poniŻej

o,76
18 < 0,1,4 < 0,9 <0,002 < 0,03

Brak przekroczenia wg
przepisów

5,0 2,3 t7 0,4 ż,7 0,007 0,10
Brak przekroczenia wg
przepisów

L2
18E46, 15,6"
53N30, 53,6"

2,0 0,77 ]"8 0,14 0,91 0,0o2 0,03
Brak przekroczenia wg
orzepisów

5,0 1,,5 17 0,3 1,8 0,005 0,06
Brak przekroczenia wg
przepisów

73
18E46,16,9" I

53N30, 57,0"
2,0

ż,2 I7 0,Ą 2,6 0,007 0,09
Brik przekroczenia wg
prZeDi5óW

74
18E46, ].5,9" I

53N30, 57,2"
2,o

1,5 17 0,3 L,8 0,005 0,06
Brak przekroczenia w8
przepisów

15
1BE45,14,8" I

53N30, 57,5"
2,0

0,85 18 0,15 1,0 0,003 0,04
Brak przekroczenia wg
przepisów

16
18E46, ].3,8" I

53N30, 57,7,
2,0

1,,L 1B 0,2 t,3 0,003 0,05
Brak przekroczenia w8
przepisów

17
18E46,12,8, I

53N30, 58,0"
ż,o

1,,3 L7 0,2 1,5 0,004 0,05
Brak przekroczenia wg
przepisów

18
18E46,11,8" l

53N30, 58,3"
2,o

L,4 17 o,2 L,6 0,004 0,06
Brak przekroczenia wg
przepisów

sprawozdanie nr U-080/21.SB.28.2.1 7 str. tekstu sprawozdania spoŚród 9

NlNtEJsZE sPMWoZDANlE Z BADAŃ l\roŻE BYc PoWlELANE TYLKo W cAŁoścI WMZ Z RYSUNKAM|



-E LaboratoriumBadawcze

n4§ TELE-COM poznań
Sprawozdanie z badania rozkładu pól EM - 0środek Radiokomunikacyjny Ośrodek Radiokomunikacyjny Grudziądz

i System Dozorowania WAM i ADS-B TMA Gdańsk - 0Ś

§o
cL

z

c
'o-

.9
o-o

.U
Ol
oc
9g
=.=

t
oę
L\

9>,
.0)

E
U

5

.G
ć\oo§Qo.oc

E -!ł
=s9}

.0]ż

5L-
6F

5>o_o
.oC.oEooc=^
;§o-N
cJ cJ
2-a

.§c>oL
ó.4,=o
Ec
N=

:3E

=+

o
.€
3o

J
o_
-c!\
o{c-
o
N
.u

=

t

=ll

3

E.;6
o9,d
nr L E

3";§
cJNbo,F 9>=J
N!ślitsoŁ. >-E
NN

t
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19
I8E46, 10,7"

53N30, 58,5"
2,0

1,,6 17 0,3 t,9 0,005 0,o7
Brak przekroczenia wg
przepisÓW

20
I8E46, 09,7"
53N30, 58,8"

2,0
1,8 17 0,3 2,1 0,006 0,08

Brak przekroczenia wg
przepisÓW

2L
18E46, 08,8"
53N30, 59,0"

2,0
2,0 77 0,3 ż,3 0,006 0,08

Brak przekroczenia wg
prZepisÓW

L8E46, L7,7"
53N30, 57,6"

2,0
L,9 17 0,3 2,ż 0,006 0,08

Brak przekroczenia wg
przepisów

ż3
18E46'18,3"
53N30, 58,0"

2,0
1,5 L7 0,3 ].,8 0,005 0,06

Brak przekroczenia wg
przepisÓW

24
18E46, 19,1"
53N30, 58,6"

2,o
L,I ],8 0,2 1,3 0,003 0,05

Brak przekroczenia w8
przepisów

25
].8E46, 19,6"
53N30, 59,1"

2,0
0,83 18 0,15 0,98 0,003 0,0Ą

Brak przekroczenia wg
prZepisÓW

26
18E46,20,4"
53N30, 59,7,

2,0
t,2 ].8 o,2 1,,4 0,004 0,05

Brak przekroczenia wg
przepisÓW

27
18E46, 21,0,
53N3]., 00,1"

2,0
L,7 t7 0,3 2,0 0,005 0,07

Brak przekroczenia wg
przepisów

28
18E46,2I,7"
53N31,00,7"

2,0
1,,4 L7 0,2 1,,6 0,004 0,06

Brak przekroczenia wg
przepisów

29
I8E46,ż2,3"
53N31, 01,1,

2,0
1,,I 18 0,2 1,3 0,003 0,05

Brak przekroczenia wg
przepisÓW

30
1,8E46,t8,2"
53N30, 56,8"

2,0
t,0 18 0,2 1,,2 0,003 0,04

Brak przekroczenia wg
przepisów

31
18E46, 19,3"
53N30, 56,7"

2,o
1,0 18 0,2 1,,2 0,003 0,04

Brak przekroczenia wg
przepisÓW

32
I8E46,20,3"
53N30, 56,4"

2,o
1,,2 18 0,2 L,4 0,004 0,05

Brak przekroczenia wg
przepisów

33
1,8E46,21,,2"
53N30, 56,0"

2,0
1,,Ą 77 0,2 1,,6 0,004 0,06

Brak przekroczenia wg
przepisów

34
tBE46,22,1"
53N30, 55,6"

2,0
1,3 L7 o,2 1,5 0,004 0,05

Brak przekroczenia wg
przepisÓW

35
18E46, 23,0"
53N30, 55,3"

2,o
1,,2 18 0,2 I,4 0,004 0,05

Brak przekroczenia wg
prZepisÓW

36
L8E46,24,o"
53N30,55,0"

2,o
L,0 18 0,2 L,2 0,003 0,04

Brak przekroczenia wg
przepisów

18E46,24,9"
53N30, 54,7,

2,0
0,78 18 o,tĄ 0,92 0,002 0,03

Brak przekroczenia wg
przepisów

38
t8E46,24,0"
53N30, 56,4"

2,0
poniźej

o,76
18 < 0,14 < 0,9 <0,002 < 0,03

Brak przekroczenia wg
przepisów

5,0 2,6 L7 0,4 3,0 0,008 0,11
Brak przekroczenia wg
przepisów

39
18E46,żI,8"
53N30, 56,9"

2,0 L,6 17 0,3 1,,9 0,005 o,07
Brak przekroczenia wg
przepisów

40
1,8E46, 20,1"
53N30, 57,9"

2,0 1,,4 t7 0,2 1,6 0,004 0,06
Brak przekroczenia wg
przepisÓW

47
tBE46,22,2"
53N30, 54,7"

2,o 0,83 18 0,]"5 0,98 0,003 0,04
Brak przekroczenia wg
przepisów
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5. Opis wyników badania

W otoczeniu ośrodka Radiokomunikacyjnego Grudziądz nie stwierdzono wartości natężenia pola-E

ipola-M przekraczających wartości dopuszczalne E=28Ylm iH=0,073 A/m (według [3] Tabela nr 2).

Wartościwskaźnikowe WMt iWMx są mniejsze od 1. Oznacza to brak przekroczeń pola-EM w Środowisku.

6. Wykaz przepisów prawnych i instrukcji

t1] Ustawa z dnia 27 kwietnia ża01r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. nr 62, poz. 627 w aktualnym

brzmieniu,

lż] Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 1-7 lutego 2O2O r, w sprawie sposobów

sprawdzenia dotrzymonia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Dz, U. żO2O poz. 258 w raz ze zm iana m i Dz. U. 2Oż2 poz. Llż1,.

t31 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów

pól elektromognetycznych w środowisku. Dz. U, 20].9 poz. 2448,

t4] lnstrukcja podstawowa Laboratorium Badawczego,

t51 lnstrukcja metody badawczej ,,Badanie rozkładu pola elektromagnetycznego zakresu 5 Hz ... 90 Hz

dla potzeb ochrony środowiska ogólnego (OŚ)" w wersji aktualnej.

t61 PN-EN 623II Ocena urzqdzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń eks-

pozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz) (maj 2020).

l71 Bieńkowski, Podlaska, Zubrzak Pole elektromagnetyczne w środowisku - metody szacowąnia i
monitoring, (w: Medycyna Pracy ż019;7O(5) str. 567-585).

t8] Bieńkowski Pomiary PEM stacji bazowych telefonii komórkawej - wymagonia a rzeczywistośĆ

(materiały prezentacjiw ramach XllWKE Wrocław 2019)

t9] Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego AB 529 publikowany przez Polskie Centrum Akredytacji.

KONlEC TEKSTU SPRAWOZDAN lA

SPRAWoZDANlE ZAW|ERA PoNADTo 3 RYSUNKl (3 ARKUSZE)
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Rysunek

3
podziałka 0biekf

1środek Radiokonunikacyjny Grudziądz i System Dozorovania WAH/AOS-B TMA 6dańsk

Arkusz nr l L{ersja

I

Tenat rysunku
ZdjąciaArkusZy

Rysunek nie noże być powielany oddzielnie; jesl infegralną czĘścią spratlozdania numer,

Po zycja/ sf adiun zadania,

U-080/2l iaTELE_coM sp. z o.o
E ul.Jawornicka 8;6G968 PożnańsB_28.2,1


