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Fot. 1. OM Bursztynowo 44

l27 6/3/201 9

- widok budynku z anteną linii radiowej Emitel

1. Zleceniodawca
Zlecelriodalł,ca pomiarciw:

Emitel S.A..

Zlecenie:

Zarnówienie m 23598 z c]nia

Osoba udzielająca irrlbrrnacji do

przedstawiciel

sprawoz_dania:

pomiarów,

pćl

u1.

F. Kliniczaka l. 02-797 \\'arszaua

2l

^qźrlziernika 20l 9 roku

Zleceniodarvcy

,ltol ds.

l elektro rnagnetvcz]

2. oniett
Właścicielinstalacji

Emitel S.A,

:

Nau wa:

OM Bursztvnowo

Adres:

8ó-34

powiat / cnirra

gnrdziądzki / Swiecie nacl Isą

Wrljewództu,cl:

kujawskcl-pomorskie

pclłtlże llie

teren szkołv. obrzeża wioski. w otoc,/ellitl pril uprawnvch

:

l

,14

Świecie naci Isą. Bursztytlclwtl

,1r1

Inftlrmacje dodatkowe:

urzaclz,enia nadawcze u, buclynku, niedostępne d]a os<ib postrclnnvch

Wspciłrzedne geograticzne:

N:

Wysokośćposadowierria

buciynku:

l2

0_59

5]2,50] 047 l92: NlP

84 rn n,p.rn.
eksploatacji zamieszczono w tabeli nr l

Laboratorium Badawcze Gonet i WspóJnicy,
_5

E: 19'05'09.9"

dane techniczne urząd,zeń Enite] oraz warulrki

Charakteryst,vka zródeł p(ll:

tel-

53'24'21._5"

8_56

uJ

Armii Klajowej 3/306, 38-,100 Krosno
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Tabe|a 1.. Dane
Lrane techniczne
technrczne źródeł promieniowania
a
e|ek

Emitel

Użytkownik

WASKo
Linia radiowa Pasolink NEO

Numer fabrvcznv

Brak danych

producent

NEC

Rok produkcii
N
N

D

LźtIE

właściciel
Nazwa i typ urzadzenia

ą)

1127 6l S 1201 9

Brak danvch

Rok uruchomienia

2019

Dziedzina zastosowań

Transmisja danych

Częstotliwość znamionowa

Pasmo 23 GHz

Rodzaj modulacji

32QAM

Moc wviściowa znamionowa

Brak danych

Moc wyjściowa rzeczywista

19

Efektywny czas pracy źrtódła [h/dobę]

dBm
ż4

Rodzaj toru przesyłowego

3

Długośćtoru

U

rządzeńa nadawcze zainstalowane przy antenie

Straty w torze
Rodzaj i typ obciążenia (anteny)

VHLP1-23-NC3

Wymiar obciążenia ( rozmiary anteny)
C§

q)

ą)
e)
.N

Wysokośćzainstalowania Im n.p.t.]
Konflrguracja [piętra x ścianvI

Zysk energetyczny

12

lx]
Brak danych

Moc promieniowana (EiRP)

218.78 W

Charaktervstyka promieniowania

kierunkowa

Azvmut

252"

Polaryzacja
producent

Pionowa

Andrew

Laboratoriunl Badarł,cze Conet iWspólnicy. ul. Arlnii Krajowej 3/306, ]8-.ł00 Krosno
te]._5L2().595l2,50l 0.17 l92: NlPt]_56 ltj4ó.ł2_5.

O0,3 m

RECON321201939

strona4zlJ

SPRA WOZDA NlE nr

1127 61312079

3. Opis pomiarów
Podstawa wykonania pomiarów

-

Ustawa z dnia2] kwietnia 200i r, Prawo ochrony środowiska /tekst pierrł,otny: Dz.U. 2001,62.627, tekst
jednolity: Dz.U, 2019 poz. 1396

Metodyka polniarowa z,g<ldna

-

:

z,.

Rozporząclzeniell Mirristra Sroclowiska z dlria 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie <lopuszczalnych
poziomów pól elektromaenetycznych w środowisktl oraz sposobów sprawdzania dotrz)łnania tych
poziornórł,. lDz.U. 2003.192. l 883/

w

Miejsca przeprowadzenia

obszar ponliarowy

pomiar,ów:

z_godnie z obowiązu.jaca metodyką

Data pomiartiw:

l5 listopada 20l9

Warunki ekspozycji:

normalne warunki eksploatacji urz_ądzeń

tltoczelliu

radiowej, wyznacżony

r.

Te,Ę§fątlĘizewn@&r:

+6,2 +

Wilgonośćpołiptę_łi;

68:]1

OpaOyataoCerycznol

brak

ffĘ&ontłwc*poni,iańw:

Gonet i Wspólnicy. Spółka Jawtla, ul. Armii Krajowej
_]E-400 Krosno; Luborattlriutn Badawcze

System zarządeania jakością:

zgodny z PN-EN ISO/IEC l702_5:200_5

l

Potwierdzenie kon-rpetencji

I

laboratońunr:

6.5"C
a/a

Ńredytacja PCA nr AB 791, ważtla do clnia 15.03.202_1

r.

r

]") akretlytacja Lttboratorittllt w od,łtiasienńt d.o ntlrmy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 o?.nac1o ,łpelnienie
|\l,!magąli dorytł,łcyc,lt konlpetencji rechnicltyr:h i s,1,516,11r,, za.rzttdzanitt, kołiet,zn.|ch dlct 4ctpelvrtiettitt
Iwian'gońryt,lt techllicłie v,yt,tikólł badań; aktuąltt,|status oraa, zakres akredvtacji jest dostępny na stronie
l trrtr,tt,,pcd..grll,.ll/
I

I

romia.y wykonał:
§pos,Ń

poniaróu, środowiskowych

idomld!ąji wiiha pola,

zŃres czestotliwości
emitowanych pól:

łą pod§lacde fukuncnueji łcdpiernej dosa]ez@cj pźEz ai*€liiodarlrcę
pasmo 23 GHz

Labolatorj utn Baduwcze Gonet i Wspólnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-.100 Krosno
Lel._5

l2059_5

l2.50lM7

]92: NlP 8_56 ]8,1 64 2_5.

REGON 32l20l939
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4. Zestaw aparatury pomiarowej
Szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego
typ: NARDA

NBM-550

nr

:

tabryczny: 8-0162
Domiaru: częstotliwość f e

< 80 MHz
= 60 GHz
nateżenie pola elektrycznego E e < 1,0 = 300 V/m >:
lriepewnośćrozszerzona porniaru Uts < 52 %,
(wsp. rozsz,erz.enia kp = 2: rnetoda B)

z,akres

sonda EF_609l m 0]

Swiaclectwo

018

wzorcowania:

Bieżąca kontrola

ru LWiMPĄV l220/I8 z clnia l2.1().20l8 r.

tnetrologiczna: zgodnie

Wyz-naczenie niepewności
rozszerzonej pomiaru:

>:

z instrukcją robocz,a IR-07

z,godnie z procedurą PSZ-12

Termohigrometr:
Typ: I-B-l03

świadectwo wz_orcowania:

nr tabryczny: 987l

161ZlAW18 z dnia 23.08.20l8

r,

Odbiornik GPS GIS:
typ:

Trimble GeoXT 2008

nr fabryczny:

48ż043ż453

dokładność:

Postprocessingkodowy < l m

5. Wyniki pomiarów
Wyniki pomiarów nateżenia pola elektromagnetycznego w tlttlczeniu alrteny linii radiowej zainstalowanej
dachu budylrku szkoły w miejscowości Bursztynowo zestawiono w poniższej tabeli.

Rozmieszczenie pionciu pomiarowvch przedstau,itlno graficzlrie na rvsun]iu l , oraz opisowo
wynikami pomiarów.

na

w tabeli

z

Tabe|a 2. Wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu anteny
linii radiowej zainstalowanej na dachu szkoły w miejscowości Bursztynowo, w
warunkach normal
Nr pionu

Opis miejsca pomiaru

Wynik pomiaru natężenia po|a
elektrycznego E t U6 w paśmie
częstotliwości 80 MHz - ó0 GHz
Max. zmierzona
Niepewność
wartośćE
rozszerzona u.
IV/m]

|

_4

Na kierunku promieniowania anteny linii
radiowei. az.25ż"

5_8

Na kierunkach pomocniczych

9

Na parkingu przy szkole

l0_

1ż

Na placu przed szkoła

l5

Na strychu pcd anteną linii radiowej

Lrbotatoriunr Badau,cze Conet i \ł'spólnic1,.

REGC)N]2l2()l939

IY/m]
<

+ l.|

nle występuJe

< 2.()

<

+ 1,1

nle występuJe

2.0

.

+

].l

nle \Ą,yStępuJe

2,0

<+1,1

nlc występuJe

2.0

t

+

].l

nle Występu.]e

2.0

<

+

1.1

nle występuJc

<

<

ul Arrnii Krajou,cj 3/306,38-400 Krosno

le].5l20_59_5l]..50] o17 l92: NIP8_56 l84ó:ł2_5.

dopuszczalnych

2.0

<

Na drodze obok szkoły

l3; l4

przekroczenie
wańości

strona6Z8
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Rys. 1. OM Bursztynowo 44 -rozmieszczenie pionów pomiarowych w otoczeniu
anteny linii rad
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Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku

WartoSe dopuszczalna składowej elektrycznej w paśmie
3 - 300 MHz:

E"='l

Wartośćdopuszczalna składowej elektrycznej lub
gęstościmocy w paśmie 0,3 - 300 GHz:

Et=] Ylm

Yln
lub S* = 0.1 W/m]

W w/w zakresach częstotliwościskładowej magnetycznej pola elektromagnetycznego H nie uwzględnia się.
W przypadku występowania pól elektromagnetycznych zróżnych zakresów częstotliwości:
r

l]

r

lf

w=lLl -lql

s

lH*l lE.l

s,,

gdz,ie:

W

-

wartośćwskaznikowa z,asięgu występowarria pól

elektromagnetycznych

o warlościach wyższych od dopuszcz-alnych (na obszarze, gdzie W < 1 nie występują pola elektromagnetyczne
o poziomach wyższych od dopuszczalnych),

H, E, S - zmierzone lub \^/yznaczone waftościwypadkowe odpowiednio: natęzeń
elektrycz-nych oraz gęstości mocy w poszczególnych zakresach częstotliwości,

pól magnetycznych.

H.. E.,

S_o - dopuszczalne poziomy odpowiedrrio: natężeń pól magnetycznych, elektrycznvch oraz gestości
mocy w pclszczegtilnych zakresach cz.ęstotliwości.

7. Ocena oddziaĘwania po|a na środowisko.Wnioski
w mieiscąch dostanvch dla ludności w otoczeniu anlcnv linii radiowci Emitel zlinstalowanei na dachu
',budvnku silcoh w mieiscowości Bundvnowo naiwvższl anienona wałtośćskładowei clektmcznci oolą
elebromaonaficileqo

w ?frkrcsię

czatotlivości 80

MHz-

60 GHz iest mnłeisfu od 2.0 Vlm

i

aie przckmczł

dopuszczalnei wartości pranicznei wvnoszącei 7 v/m.

Pontiar\ konIrolne eleklromagneĄ,c-.ne80 prunlieniol,t,altia niejotti"ujqc,ego nalezv wykonvy,oć kctżcloruaolro yt,
rozie amicutl v,arunkóv, pracy obiektu lttb insralatji będących źródłanlipnłnlietliou,anlia, o ile te 1ntianv mogq

nlięl: y,phw lta 1nlianę poliontóv, niejonizujqcego pronlienioll,tutia elektronulgnettcznego.

8. Oświadczenia

-

Wyniki pomiarów dotyczą warunków w dniu, w któryrn wykonano pomituy.
Pomiary wykonano w warunkach normalnej eksploatacji urządzeń zainstalowanych na obiekcie.
Oceny oddziaływania pola na środowisko dokonano przy uwzględnieniu maksymalnych zmierzonych
poziomów pól w pclszczególnych pionach pomiarowych.

Bez pisemnej zgody Laboratońuln sprawozdanie nie może być powielane inaczej niz w całości.
Zleceniodawca ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni licząc od daty stempla pocztowego lub od daty
potwierdzenia przyjęcia sprawozdania.
Laboratorium rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania reklarnacji
S p rtlv,

o

j
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