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Starostwo Powiatowe w Kole

dotyczy stacji bazowe; telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. KLS3151

Zgodnie z wymogami

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji
wytwarzających pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)
i
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 880)
oraz
na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada informację o zmianie danych w instalacji
wytwarzającej pole elektromagnetyczne:

dz. nr 5/4, obręb 0016 Ochle, 62-600 Koło, gm. Koło, pow. kolski

Zmiana jest nieistotna i zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami nie powoduje zwiększenia wartości
natężenia PEM w miejscach dostępnych dla ludności powyżej ~ wartości dopuszczalnej tj. od 3,5 V/m
dla zakresu od 3 MHz do 300 GHz (zgodnie z wytycznymi
http://www.gdos.gov.pl/files/OOS zal/Ochrona-srodowiska-przed-polami-elektromagnetycznymi-
Informator-dla-administracji-samorzadowej.pdf)

Przedłożenie informacji o zmianie nie istotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 USTAWY
PRA WO OCHRONY $RODOW/SKA - informacje na temat zmiany parametrów określone są w
jedynym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Z pow9Żaniem

A.,-
Jar. ław Minc

kom 790004089
Załączniki:

1. Formularz przedmiotowej instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne.
2. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych przedmiotowej instalacji.
3. Notarialnie potwierdzone pełnomocnictwodo reprezentowania prowadzącego instalację.
4. Potwierdzeniawniesienia opłaty skarbowej.

Do wiadomości: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

P4 sp. z 0.0. ult aśmowe '7,02-6/7 Warszawa, XIII Wydział Gosr;odarczy Klajowe(jo RejeStru Sądowego
Sąd Rc;onowy dla m. st. Warszawy I(RS 000021"1207 RtGO;~ 015H086091~!P 951-21-20-0T/ I<api\a! zakladowy l!8.806.500,OO I'LiI!

http://www.gdos.gov.pl/files/OOS


AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący .iej zgłoszenia
1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
Starostwo Powiatowe w Kole
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
62-600 Koło
ul. Sienkiewicza 21/23
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
KLS3151 (zołoszenie nr 2)
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (KTS: 10023000000000), pow. kolski 4.4.30.58.09 (KTS: 10023015809000), gm.
Koło 5.4.30.58.09.07.2 (KTS: 10023015809072)
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. Z.O.O., ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 5/4, obrfi_b0016 Ochle, 62-600 Koło, gm. Koło
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne
dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 12_DLT: 1982W
Antena Sektorowa 22 DL T: 1982W
Antena Sektorowa 32_DL T: 1982W
Radiolinia RL1: 6166W
Radiolinia RL2: 6166W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych nit niezbędne do
zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej
określona odpowiednimi normami.
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól
elektromagnetycznych s_ązachowane.
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do
rozporządzenia

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 12_DL T: (18°30'43.0"E,52°13'51.0"N)
Antena Sektorowa 22_DLT: (18°30'43.0"E,52°13'51.0"N)
Antena Sektorowa 32_DLT: (18°30'43.0"E,52°13'51.0"N)
Radiolinia RL 1: (18°30'43.0"E,52"13'51.0"N)
Radiolinia RL2: (18°30'43.0"E,52°13'51.0"N)

LP 2. Częstotliwość pracy instalacji:
900MHz, 1800MHz, 23GHz

LP3. Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 12_DL T: 58,50m
Antena Sektorowa 22_DL T: 58,50m
Antena Sektorowa 32_DLT: 58,50m
Radiolinia RL 1: 53,60m
Radiolinia RL2: 53,20m

LP4. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 12_DL T: 1982W
Antena Sektorowa 22_DL T: 1982W
Antena Sektorowa 32_DLT: 1982W
Radiolinia RL 1: 6166W
Radiolinia RL2: 6166W
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SOLD! s.c. Robert Kłosek. Leszek Duda
ul. Bieżanowska 22
30-812 Kraków

AS 1571

Sprawozdanie nr 317/2019/0S/03
Sprawozdanie z pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych

wykonanych \AI ć redowis kI I•• 71''-'' I • v. 'łJ ""","""V".'-...II''-'4

Miejsce wykonania pomiarów: KLS3151
dz. nr 5/4, obręb 0016 Ochle,
62-600 Koło
pow. kolski, woj. wielkopolskie

Współrzędne geograficzne: 52°13'51.00"N, 180:30'43.00"E

Data wykonania pomiarów: 08.11.2019r.

Data wykonania sprawozdania: 08.11.2019r.

Zleceniodawca: P4 Sp. z 0.0.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
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Sprawozdanie nr 317/2019/0S/03

4. Współpraca z klientem

Działanie Laboratorium służy zawsze rozwiązywaniu problemów i spełnianiu wymagań
klienta.
Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych przez klienta,
dotyczących poufności badań i ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne
z obowiązującym prawem.

Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni, licząc od daty przyjęcia
sprawozdania.

5. Opis pomiarów:

Badanie przeprowadzono na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. z 0.0. przez:
Laboratorium Badawcze Soldi
ul. Bieżanowskiej 22
30-812 Kraków.
Tel. 730 777 7 (71) (72),
e-mail: soldi@op.pl
Laboratorium Badawcze Soldi posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
potwierdzoną certyfikatem akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 157.

Badanie wykonano zgodnie z:

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem są urządzenia
wyszczególnione w pkt. 6 przeprowadzono w sposób umożliwiający wyznaczenie
miejsc występowania pól elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych oraz,
w przypadku stwierdzenia wielkości przekraczających dopuszczalne, wyznaczenie
granic ograniczonego użytkowania. Pomiary pól elektromagnetycznych
przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdłuż głównych kierunków pomiarowych
oraz dodatkowych pionach pomiarowych, gdzie mogą przebywać ludzie i gdzie istnieje
prawdopodobieństwo pojawienia się promieniowania o wartościach mierzalnych.
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Sprawozdan ie nr 317/20 19/0S/03

Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiarów:
Temperatura powietrza : goC
Wilgotność względna : 62%
Opadyatmosferyczne : brak

Tabela nr 2

Nr Wartość Niepewność Wysokość
pionu! Lokalizacja pionu/punktu pomiarowego zmierzona pomiaru*) pomiaru
punktu

[Vlm] [V/m] [m]
1 2 3 4 5
1-7 GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej <1,0 - 0,3 - 2
8 DPP; światło okna budynku <1,0 - 0,3 - 2

9-13 GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej <1,0 - 0,3 - 2
14 GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej 1,0 ± 0,3 2,0

15,16 GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej <1,0 - 0,3 - 2
17-27 GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej <1,0 - 0,3 - 2
28 GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej 1,0 ± 0,3 2,0

29-31 GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej <1,0 - 0,3 - 2
32-34 GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej <1,0 - 0,3 - 2
35 GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej 1,0 ± 0,3 2,0

36-38 GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej <1,0 - 0,3 - 2
.) - niepewność pomiaru obliczona i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartości niepewności stanowią
niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:
GKP- GłównyKierunekPromieniowania
DPP- DodatkowyPionPomiarowy
<1,0 - poniżejzakresupomiarowegosondyEF-6092, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Uwagi:
Brakmożliwościwykonaniapomiarówwdomu- Ochle73 (lokatorzynieobecni)

Wyniki pomiarów odnoszą się wyłącznie do zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów -
źródeł pól, jak w dniu pomiaru. Z przekazanych przez zleceniodawcę informacji wynika,
iż w/w urządzenia pracowały w najbardziej niekorzystnych z punktu widzenia oddziaływania
na środowisko parametrach tj. zgodnie z parametrami w pkt. 6.
W związku z powyższym nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.
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Sprawozdanie nr 317/2019/0S/03

Pomiary wykonał: Sprawozdanie sporządził: Autoryzował/Zatwierdził:

Robert Kłosek Robert Kłosek
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