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Fot. 1. OM Wydrzno 9 - widok budynku z anteną linii radiowej Emitel

SPRAWOZDANIE nr 17 268l S l20l9

Emitel S.A., ul. F. Klimczaka I,02-79'7 Warszawa

Zamówienie nr 23 598 z drlla 2I pńdziernlka 29l 9 roku

przedstawiciel Zleceńodawcy Pani
pomiarów pól elektromagnetycznych

Emitel S.A.. ul. F. Klimczaka 1.02-797 Warszawa

OM Wydrzno 9

86-320 Łasin, Wydrzno 9

grudziądzki / Łasin

kujawsktl-pomorskie

teren szkoły, obrzęża wioski, w otoczeniu pól uprawnych

urządzeńa nadawcze w budynku, niedostępne dla osób postronnych

N:53" 33' 44,0" E: I9o 04'2I,I"

1. Zleceniodawca

Zleceniodawca pomiarów:

ZIecęnie:

Osoba udzielająca informacji do
sprawozdania:

2. oniett
Właścicie1 instalacji:

Nazwa:

Adres:

Powiat / Gmina

Województwo;

pcrłożenie:

Informacje dodatliowe :

Współrzędne geograirczne :

]

Wysokość posadowienia budynku: 92 m n.p.m.

Charakterystyka źródeł pól:
dane techniczne urządzeń Emitel
eksploatacji zamieszczono w tabeli nr 1

oraz warunki ich normalnej

Laboratorium Badawcze Gonet i Wspólnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno
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a ne techniczne źródeł lowanla
Właścicie| Emitel

Użytkownik WAsKo

q,)

q)
N

as
N

D

Nazwa i tvp urządzenia Linia radiowa Pasolink NEO
Numer fabrycznv Brak danvch
producent NEC
Rok produkcji Brak danych

Rok uruchomienia 2019

Dziedzina zastosowań Transmisja danych

Częstotliwość znamionowa Pasmo 13 GHz

Rodzaj modulacji 32QAM

Moc wyiściowa znamionowa Brak danych

Moc wyjściowa rzeczywista 2l dBm

Efektywny cza§ pracy źrtódła [h/dobę] 24

Fr

Rodzaj toru przesyłowego

U rządzeńa nadawcze zainstalowane przy antenielxugość toru

Straty w torze

a!

ó)

a!

ą)

q)
.N

Ęo

Rodzaj i tvp obciążenia (antenv) VHLP2-13

Wymiar obciążenia (rozmiary anteny) @ 0,6m
Wysokość zainstalowania [m n.p.t.] l0
Konfiguracja [piętra x ścianv] lxl
Zysk energetyczny Brak danych

Moc promieniowana (EiRP) 416,87 w
Charakterystyka promieniowania kierunkowa

Azymut 202,7"

Polar_yzacja Pionowa
producent Andrew

SPRAWOZDAN|E nr l l26815/2019

Tabela 1. Da
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3. Opis pomiarów

Podstawa wykonania pomiarów :

- Ustawa z dńa 2] kwietnia 2001
jednolity: Dz.U . 2019 poz._l396

Metodyka pomiarowa zgodna z,.

Miej sca przeprowadzenia
pomiańw:

Temperafu ra zew nętr znai

Wilgotność powietrza:

opady atmosferyczne:

Wykonawca pomiarów:

r. Prawo ochrony środowiska /tekst pierwotny:

SPRAWOZDANIE nr 11268/5/2019

2001.62.621 , tękst

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dlia 30 pździernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów. lDz.U. 2003,192.1883l

Dłapomiińw: 15 listopada 2019 r,

Warunki ekspozycji: normalne warunki eksploatacji vządzeń

+5,8 + 6,1"C

6] +69 7c

brak

Gonet i Wspólnicy, Spółka Jawna. ul. Armii Krajowej _]/306.

38-400 Krosno; Laboratorium Badawcze

System zarządania jahością: zBodnyz PN_ENISO/IE
Potwierdzenie kompetencji
laboratońum: akredytac;a rg4 nr AB 791, wtrżna do dnią 15.03.2023 r. ")

") akredłtacja Laboraroriultl ll, oclniesieniu c]o n-onn1, PN-EN ISO/IEC ]7025:2005 oznacza spełnienie
wynlagań dotyczqcl,cll kompetencji techn'iczn.lcll i slstenlu zaraqdzanicl, koniecznych dla zapev,nienia
wiarygodnycll techticłnie y,yniftóuł badań; aktttalny status oraz zakres akredl,tacji jest Clostęplly na srronie
wv,w.pca.gol,.pL

Pomiary

Sposób identyfikacji widma pola: na pod stawie doku mentacj i technic znej d o starczonej przez Zleceńodawcę
Zakres częstotliwości
emitowarrych pól:

obszar pomićrrowy w otoczeniu anteny linii radiolrgj, wyzfir§zony
zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową

pasmo 13 GHz

, pomiarów środowiskowych

Laboratoriull Badawcze Gonet iWspólnicy, ul. Armii Krajowej 3/306,38-.ł00 Krosno
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SPRAWOZDANIE nr l 1268/5/2019

4. Zestaw aparatury pomiarowej

Szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego:
typ: NARDA NBM-550 nr fabryczny: 8-0162

zakres Domiaru: częstotliwość f e < 80 MHz = 60 GHz >;

sonda EF-609l nr 01018 ;ffi,.H:#l:*§;§ffiffi,i1'"'i.;300 
V/m >:

swiadectwowzorcowania: fT;iili,',ii,ffi|l;3;TTll1ur'u,r.
Bieżącakontrola metrologiczna: zgodnie z instrukcją roboczą IR-07

l--
I wyznaczeńe niepewności 

zgodnie z procedurą psz-tz
', r ozszerzonej pomiaru :

Termohigrometr:
Typ: LB-l03 nrfabryczny: 9871

świadectwo wzorcowania: 1612lAI]J18 z dnia 2_],08,2018 r.

Odbiornik GPS GIS:

l ,yp, Trimble GeoXT 2008

dokładność:

nr fabryczny: 4820432453

Postprocessing kodowy < 1 m

,5. Wyniki pomiarów

Wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetyczne8o w otoczeniu anteny linii radiowej zainstalowanej na
dachu budynku szkoły w miejscowości Wydrzno zestawiono w poniższej tabeli.

Rozmieszczenie pionów pomiarowych przedstawiono gratlcznie na rysunku L oraz, opisowo w tabeli z
wynikami pomiarów.

Tabela 2. Wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu anteny
linii radiowej zainstalowanej na dachu szkoły w miejscowości Wydrzno, w warunkach

Laboratoriunl Badawcze Gonet i Wspólnicy, ul. Armii Krajou,ej 3/306, 38-400 Krosno

tel._5l20.59_5l2,50]0.ł7]92i Nlp85ó]8,1 6.1 25. REGON32]20]939 strona6z8

normalne.i eksploatacii u

Nr pionu
Opis miejsca pomiaru

Wynik pomiaru natęzenia po|a
e|ektrycznego E t U3 w paśmie
czestotliwości 80 MHz - 60 GHz

przekroczenie
wartości

dopuszczalnychMax. zmierzona
wańość E

Niepewność
rozszerzona uo

IV/ml tV/ml

I_4 Na kierunku promieniowania anteny linii
radiowei. az.202.'7"

.7o < + 1.1 nle występuJe

5_8 Na kierunkach pomocniczych < 2,0 ( + ].l nie występuje

9; l0 Obokbudyrku szkoły < ż,0 <+1,1 nle występuJe

l'|: 12 Pomiędzy starym i nowlłn budynkiem szkoły < 2.0 <+1.1 nie występuje

l3 Przed wejściem do szkoły < ż.0 < + l,] nie występuje

L4 W szkole na korytarzu < 2.0 < + 1.1 nie występuje



SPR A \\'OZDA N lE nr l 1268/3 /2019
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Skala:
0 ż0 40m+

Rys. 1. OM Wydrzno9 - rozmieszczenie pionów pomiarowych w otoczeniu anteny
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SPRAWOZDANIE nr 1l268/5/2019

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

Wartość dopuszczalna składowej elektrycznej lub
gęstości mocy w paśmie 0,3 - 300 GHz: Ę = 7 V/m lub S, = 0,1 Wm'

W w/w zakresach częstotliwości składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego H nie uwzględnia się.

W przypadku występowania pól elektromagnetycznych zróżlych zakresów częstotliwości:

gdzie:

W wańość wskaźnikowa zasięgu występowania
o wartościach wyższych od dopuszczalnych (na obszarze, gdzie W < 1 nie

I 
o poziomach wyższych od dopuszczalnychl.

"=["1]'-[*]'-*

pól elektromagnetycznych
występują pola elektromagnetyczne

H, E, S - zmierzone lub wyznaczone wartości wypadkowe odpowiednio: nŃężeń pól magnetycznych,

I 
elektrycznych oraz gęstości mocy w poszczególnych zakresach częstotliwości,

,H* E*. S. - dopuszczalne poziomy odpowiednio: natężeń pól magnetycznych,
I mocy w poszczególnych zakresach częstotliwości.

elektrycznych oraz gęstości

7. Ocena oddziaływania pola na środowisko. Wnioski

w mieiscrch dołtaavh fu lłńłości w oloczeniu atmv liłtii ruliowei Emitcl zainstalowanci aa dachu

budynku szkoh w mieiscowości wvdrzno naiwyższa z.mierz.ona wartość składowei elektrvcz.nei ookt

elchtromunetvcnepo w zfuesie czalotlivości 80 MHz- 60 GHzlcst mnieiszl od 2.0 Vlm i nic otzekracm

dopuszczalnei wartości granicznei wvnoszącei 7 v/m.

Pomiary kontrolne elektrolnagnel)\cane80 promieniowattia niejonizujqcego należy y,ykonłwać każdorazolt,o tt,

rcliie lmiany ytą7yn|;[y, pracy obiektu lub instalacji będqc_vclt źródłami promieniowctnia, o ile te 7ntiat4,ntogq
mieć v,pł)-w na zmianę pozionńw niejonizujqcego prontieniowania elektronwgneĄ]cznego.

8. Oświadczenia

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

Pomiary wykonano w warunkach normalnej eksploatacji urządzeń zainstalowanych na obiekcie

Oceny oddziaływania pola na środowisko dokonano przy uwzględnieniu maksymalnych zmierzonych
poziomów pól w poszczegó|nych pionach pomiarowych.

Bez pisemnej zgody Laboratońum sprawozdanie nie może być powielane inaczej njż w całości.

Zleceniodawca ma pfawo do reklamacji w terminie 14 dńhczącod daty stempla pocztowego lub od daty
potwierdzenia przyjęcia sprawozdarria.

!furyr1:- rozparrzy reklamacj€ w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania reklamacjt

Sp rawo zdanie oprac ował : I(.azimierzzorn

KONIEC SPRA WOZDANIA
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