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Z POMIAROW

NATĘZENIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
WYKONANYCH DLA CELÓW

OCHRONY ŚnonoWISKA
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NAZWA OBIEKTU: OM Zawd,a14

ZLECENIODAWCA: Emitel S.A.

RODZAJ INSTALACJI: Linia radiowa

DATAWYKONANIA
POMIARÓW: l5 listopadaż0I9 r,

)

Y

Sprawozdanie zawiera:

Elektr< cab
Data: .

Krosno, l7 listopada 20l9 r.

fotografii: l

Fornlularz Raditlkomunikacja OS z_ dn. 02.09.20t9 r. agr. * ł,



Fot. 1. OM Zawda 14 - widok budynku z anteną linii radiowej Emitel

SPRAWOZDAN ]E nr 1127 4lSl2019

tor ds.

1. Zleceniodawca

Zleceniodawca pomiarów:

Zlecenl,e:

Osoba udzielająca informacji do
sprawozdania:

2. oniett
Właściciel instalacji:

Emitel S.A., ul. F. Klimczaka1,o2-197 Warszawa

Zamówienie nr 23598 z dńa2l DazdzĘ4Ą\ąZOll.9t<u

przedstawiciel Zleceniodawcy
pomiarów pól elekromagnetycz

Emitel S.A.. ul. F. Klimczaka1.02-791 Warszawa

Nazwa:

Nazwa:

Adres:

Powiat / Gmina

Województwo:

Położenie:

Informacje dodatkowe:

W spółrzędne geograirc zne :

OMZawda14

OMZawda14

86-320 Łasin, Zawda 14

grudziądzki / Łasin

kujawsko-pomorskie

teren szkoły, obrzeża wioski, w otoczeniu pól uprawnych

urząd,zeńa nadawcze w budynku, niedostępne dla osób postronnych

N:53" 34' 44,I" E: 19" O9' 40,9"

114 m n.p.m.

dane techniczne urządzeń Emitel oraz warunki ich normalnej
eksploatacji zamieszczono w tabeli rrr 1

Wysokość posadowienia budynku :

Charakterystyka źródeł pól:

Laboratorium Badawcze Gonet i Wspólnicy, ul. Armii Krajowej 3/306,38-400 Krosno

te]. _5l2 059 512,501 M1 I92]. NIP 856 18464ż5, REGON 321201939
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a nlcZne rom wanla
Właścicie| Emitel

Użytkownik WASKo

€,,l

ą)N

N

P

Nazwa i typ urządzenia Linia radiowa Pasolink NEO
Numer fabrvcznv Brak danych
producent NEC

Rok produkcii Brak danvch

Rok uruchomienia 20l9
Dziedzina za§tosowań Transmisja danych

Częstot|iwość znamionowa Pasmo 38 GHz

Rodzaj modulacji 32QAM

Moc wviściowa znamiontrwa Brak danych

Moc wyjściowa rzeczywista 14,5 dBm

Efektywny czas pracy źrródta [h/dobę] 24

3
Rodzai toru Drzesvłowego

Urządzeńa nadawcze zainstalowane przy antenieDłusość toru

Straty w torue

q)

6
q)

€).N

Rodzaj i typ obciążenia (anteny) VHLP1-38-NC3

Wymiar obciążenia (rozmia ry anteny) a03m
Wysokość zainstalowania [m n.p.t.-| l2
Konfiguracja [piętra x ścianyl lxl
Zysk energetycznv Brak danych

Moc promieniowana (EiRP) 234.42w

Charaktervstyka promieniowania kierunkowa

Azvmut 44,4"

Po|aryzacja Pionowa
producent Andrew

SPRA WOZDANIE nr 1127 4/Sl20l9

Tabela 1. Dane techniczne źródeł promieniowania elekt

Laboratoriunl Badawcze Gonet i WspóJnic5,, ul. Arnii Krajorvej 3/306, ]8-400 Krosno
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3. Opis pomiarów

Podstawa wykonania pomiarów:

- Ustawa z dnla2] kwi,etnia
jednolity: Dz.U. 2019 poz,.

Metodyka pomiarowa zgodna ż:

Miej sca przeprowadzenia
pomiarów:

Data pollliaróu,:

Warulrki ekspozvcji:

Temperatura ?-ewnętrzna:

Wilgotność powietrza:

1 Opady atmosferyczne:

Wykonawca pomiarów:
Wspólnicy. Spiiłka Jawna. ul. Armii Krajowej 3/306
Krosno; Laboratorium Badawcze

r, Prawc,l ochrony środowiska /tekst pierwotlry: Dz.U. 2001.62.627. tekst

Rclzpc'lrzadzeniem Ministra Srodclwiska z <lnia 30 paźclziernika 2003 r. w sprau,ie dopusz.cz-alnych
poziom<iw pól elektromagnetycżnych rł, środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów. lDz,U. 2003.792.] 883/

SPRA WOZDA NlE nr 7 l27 4/Sl2019

obszar pclmiarowy w otocżeniu anteny Iinii radiowej, wyznaczolly
z.godnie z obowiązującą metodyką ponliarolł,a

l5 listopada 2019 r.

normalne warunki eksploatacji urządzeń

+5,5 + 6.1 "C

66-69%
brak

Gonet i
38-400

Systern zarządzania jŃością:

Potu,ierdzenie kompeterltj i

laboratorium:

') akreclyracja Lttllorattlriunl w odniesienill do notltty PN-EN ISO/IEC ]7025:2005 oalrcrc?tl ;spełnienie
wynttlgań dotyczqcyt:h kontpetencji technic,lłtyc:lt i systemu zar?ądz(lnia, koniecltych dkt zapewnienia
wi.arygodltyr:lt tec,htticanie v;yttikilp badań; aktuctlny sl7lLłs ol,a?. utkras akredytcttji jest dostępnl nu stronie
l|wń|.pca. gol?.pl

Ponliary wykonal: pr lmi irróu, srodowi skowych

z-godny z PN-EN ]SO/IEC 1702_5:200_5

Ńredytacja PCA nr AB 79l. ważna clo dnia 15.03.202_] r. 
|j

Sposób identyfikacji widma pola: na podstawie technicznej dostarczonej przez Zleceliodawce

zakres czestotliwości
emitowanych pól:

i

oasmtl .J8 GHz

Laboratoriu.n Badau,cze Conet i WspóJnicy, uJ. Alnii Krajowej 3/30(t. 38-400 Krosno
rel. 5l2 0.59 5l2, 50l 0.17 l92:NlP 8_56 ]8.1 64 25. REGON 32l20l939

strona 5 z 8



SPRAWOZDA NlE nr 1 l27 4 /Sl2O1 9

4. Zestaw aparatury pomiarowej

Szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego:
typ: NARDA NBM-550

sonda EF-609l m 0l018

swiadectwo wzorcowania:

B ieżaca ktln1161x metrologiczna:

W1 znaczenie niepewności
rozszerztlnej pomiaru :

Termohigrometr:
Typ: LB-|03
świadectwo wzorcowania:

Odbiornik GPS GIS:
typ:

nr fabryczny: B-0l 62

zakres Domiaru: częstotliwośc f e < 80 MHz - ó0 GHz
natężenie pola elektrycznego E e < 1.0 - 300 V/m >;

niepewność rl,zs7,erzola pomiaru Ug < 52 7c.
(wsp. rozszerzenia k9 = 2: metoda B)
nr LWiMPĄV l220l18 z dnia ]2.10.20l8 r.

zgodnie z instrukcją robocza IR-07

zgodnie z procedura PSZ-I2

nr fabryczny: 9871

1612l AI]/ 18 z_ dnia 23.08.20 l 8 r.

Tńmble GeoXT 2()08

4820432453

Postprocessing kodowy < l ln

nr fabryczny:

dokładność:

5. Wvniki pomiarów
|!l

i YYlĘ Pomiarów natężenia pola elektroma8netyc7Jlcgo w otoczeniu alteny linii radiowej zainstalowanej na
L 
dachu budynku szkoty w miejscowości Zawda zestawiontr w poniższej tabeli.

ł

I Rozmieszczenie pionóu' pomierrorł,ych przedstawion<l graficznie na rysunku l. oraz opisowo w tabeli z
1 wynikami pomiarów.

|ran"U 2. Wyniki pomiaró\il natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu anteny
ilinii radiowej zainstalowanej na dachu szkoły w miejscowości Zawda, w warunkach

oatacji u

Nr pionu
Opis miejsca pomiaru

Wynik pomiaru natężenia pola
elektr_vcznego E t Uo w paśmie
częstotliwości 80 MHz - ó0 GHz

przekroczenie
wartości

dopuszczalnychMax. zmierzona
wańość E

Niepewność
rozszerzona I J-

tV/ml IV/ml

1_4 Na kierunku pronrieniowania anteny linii
radiowei. az. 11.1'

< 2.0 . + ].l nie występuje

5 - l0 Na kierunkach pomocnicz,vch < ż,o < + 1.1 nle występuje

1l: l2 Na placu przed szkołą < 2.0 <+1.1 nle występuJe

l3 Na korytarzu na piętrze < ż,o < + 1.1 nie występuje

Laboratoriuln Badau,cze Culet i Wspćllnic,v. tll. Arrnii Krajowe.j 3/306. 38-.100 Krosno
tel. 5l2 0_59 _5l2. 501 0,ł7 ]92; NlP856 1846425. REGON 32l20]939 strona ó z 8



SPRA WOZDAN lE nr l l27 4/Sl2019

6. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku
Wartość dopuszczalna składowej elektrycznej w paśmie
3 - 300 MHz: Ee=7Vlm

Wartość dopu szc zalna składowej elektrycznej lu b
gęstości mocy w paśmie 0,3 - 300 GHz:

W w/w zakresach częstotliwości składowej magnetycznej pola elektrornagnetycznego H rrie uwz.ględnia sie.

W przypadku występowania pól elektromagnetycznych ztóżnych zakresów częstotliwości:

gdzie:

W - wańoŚc wskaznikowa zasięgu wystepo,ł,alria pól elektromagnetycznych
o wartoŚciach wyższych od dopuszcz,alnych (na obszarze, gdzie W < l nie występują pola elektronasnetycz,Ile
o poziornach wyższych od dr;puszcz.alnych).

H, E. S - zmierztlne lub wyznaczone wafiości wypadkowe odpowiednio: natężeń pól magnetyczlrych,
elektryczrrych oraz gęstości mocy w posz.czególnych zakresach częstotliwości.

Hr, E., S. - dopusz.czalne poz.iomy odpowiednio: natężeń pól rnagnetycznych. elektrycz-nych oraz gęstości
mocy w poszczególnych zakresach częstotliwości.

7. Ocena odd"i"|v*""i, polanaś.o1lo.§Ę. \Vrro.ki
w mieiscach dostennvch dla ludności w otoczeniu anłenv liniź mdiowei EmileI zginslalovanei na dachu

buthnku sz*oh w mieiscowości ?nvfu naiwvbza zmiennna wańość składowei clcktmcznei wb
cleknvłmagnctr.carcgo w ukrcsic czatotliwości 80 MHz- 60 GHz ie§t mnicism od 2.0 Ylm i nie onekracza
dopuszczalnei wartości granicznei wynoszącei 7 v/m.

Ptltttiarv konlrolnc elektronmgnery,cane80 prontieniow,cutia niejonilĘqcego należy vrykonl,v,clc każdora1ott,o w
ru:ie :tttictltl' llarultkÓ,,l, pracl, obiekttt lub illstalacji będqcl,ch źrrjdłami promieniou,alti.tt, o ile te :lniutl. nttlgq
ntieĆ't1llłw lta ;ntiunę po..iontów niejoni:ujqcego pron,tieniou,anict elektron,la8lletycane8o.

8. Oświadczenia

- Wyniki pomiarów dotyczą warunków w dniu, w którym wykonano pomiary.

- Pomiary wykonano w warunkach normalnej eksploatacji vl,ądzeń zainstalowanych na obiekcie.

- Oceny oddziaływania pola na środowisko dokonano przy uwzględnieniu lnaksymalnych zmierzotlych
poziomów pól w poszczególnych pionach pomiarowych.

- Bez pisemnej zgody Laboratońuln sprawoz,danie nie może być powielane inaczej niż w całości.

- Zleceniodawca ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni licząc od daty stenpla pocz_towego lub od rlaty
potwierdzenia przyj ęcia sprawozdania.

- Laboratorium rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni licząc od daty otrzymall;Ą .eklanaEii.

Sprawozdanie op racov,ał :

-------- Ko N I E C sPRA w o Z DAN I A

Laboratoriunl Badawcze Gonet i Wspólnicr,. ul. Arnii Kra.jou,ej 3/306, 38-400 Krosncl

tel. 5]2 0_59 _5]2,.50] o17 l92: NlP lJ_56 l84 ó4 25. REGON 32]201939

E_" = 7 V/nT lub S. = 0, l W/mr

r l] r l]

w=l! l -l ąl *l
LH,._] LE. ] sR
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Rys. 1. OM Zawda 14 -rozmieszczenie pionów pomiarowych w otoczeniu anteny linii
radiowej
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