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ISTNIEJE OD 1989 R. 

®  

 OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ „PP”  
M a r e k  Z a j ą c  i  A r t u r  Z a j ą c  s . c .  

ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW 
tel.: +48 603 18 77 88, fax: +48 12 20 20 477  
www.ppkrakow.pl, e-mail: ppmz@interia.pl 

NIP: PL 865-21-71-602,  REGON: 830470281 
Konto: PEKAO S. A. III O/Kraków 69 1240 2294 1111 0000 4522 8364 

 

 

 
Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy 
certyfikat akredytacji nr AB 286 
wydany  przez  Polskie Centrum 
Akredytacji.  

□ 
Posiadamy umowę sublicencyjną 
dotyczącą stosowania Laboratoryjne-
go Połączonego Znaku ILAC MRA 
zawartą z PCA w dniu 13 kwietnia 
2012 r. 

□ 
W ramach akredytacji wykonujemy: 
-pomiary promieniowania elektro-

magnetycznego w zakresie często-
tliwości od 0 Hz do 90 GHz, 

-pomiary emisji hałasu w środowisku 
pracy, 

-pomiary hałasu w budynkach 
mieszkalnych, zamieszkania zbioro-
wego i użyteczności publicznej, 

-pomiary hałasu pochodzącego od 
instalacji, urządzeń i zakładów 
przemysłowych, 

-pomiary drgań: 
  -o ogólnym działaniu na organizm 

człowieka, 
  -działających  na organizm człowie-

ka przez kończyny górne, 
-pomiary promieniowania optyczne-

go nielaserowego (180 ÷ 3 000 nm): 
nadfioletowe, widzialne (w tym 
niebieskie), podczerwone,  

-pomiary promieniowania laserowe-
go, 
-pomiary natężenia i równomierności 

oświetlenia na stanowisku pracy, 
-pomiary oświetlenia ewakuacyjnego 

i awaryjnego, 
-pobieranie prób powietrza, 
-oznaczanie zawartości pyłu całkowi-

tego i respirabilnego, 
-testy specjalistyczne medycznej 

aparatury rentgenodiagnostycznej 
w zakresie: 
-radiografii ogólnej, 
-stomatologii, 
-mammografii, 
-fluoroskopii i angiografii, 
-tomografii komputerowej. 

□ 
Ponadto poza zakresem akredytacji 
wykonujemy:  
-pomiary hałasu infradźwiękowego, 
-testy akceptacyjne medycznej 

aparatury rentgenodiagnostycznej, 
-pomiary dozymetryczne osłon 
stałych, 
-pomiary rozkładu mocy dawki wokół 

aparatów rtg, 
-pomiary dawek referencyjnych w 

rentgenodiagnostyce, 
-projekty pracowni RTG wraz z 

obliczaniem osłon stałych, 
-szkolenia z zakresu wykonywania 

testów podstawowych, 
-opracowania dokumentacji Systemu 

Jakości w pracowniach rtg, 

-możemy wykonać także inne niż 
wymienione powyżej badania i 
pomiary dotyczące czynników 
uciążliwych i szkodliwych dla zdro-
wia w środowisku pracy oraz śro-
dowisku ogólnym (m. in. gazy 
odlotowe emitowane do powietrza, 
szkodliwe czynniki chemicznych), 
wspólnie ze współpracującymi z 
nami akredytowanymi laboratoria-
mi. 

 

 
L. dz.: PP- ZGz/21-07-21                                                                                                                                  Kraków, dn. 2021-08-10 
  

Towerlink Poland Sp. z o.o 
ul. Konstruktorska 4 
02-673 Warszawa 
 
Pełnomocnik: Aneta Bochenek 
Upoważnienie nr rej. 2284/2021 
z dnia: 01-04-2021 r. 
 
Adres do korespondencji: 
ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 23A/U2 
30-348 Kraków 
tel. 501 78 97 70 

 
 

 
 

  
 
    

  Starostwo Powiatowe w Opolu 
45 - 068 Opole 

ul. 1 Maja 29 

 
Dotyczy: zgłoszenia zmiany nieistotnej wynikające z art.152 ust.1 i ust.7 w związku z ust.6 pkt 1c ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020, poz.1219).  

 
Działając z upoważnienia Towerlink Poland Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4, , niniej-
szym zgłaszam nieistotną zmianę danych dla instalacji radiokomunikacyjnej BT22262 BIERDZANY zlokalizowanej 
w miejscowości Bierdzany, dz. nr 1018/15. W stosunku do Informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla 
danej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r -   Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
2020, poz.1219) i w § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 (dz. U. 2019, poz. 1510), zmia-
nie ulegają punkty 9 i 12 Formularza zgłoszenia instalacji w następujący sposób. 

 
 
 

W załączeniu przesyłam: 
        
1.  Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne wypełniony zgod nie ze  
     wzorem określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia.  
2. Opłata skarbowa. 
3. Pełnomocnictwa potwierdzone notarialnie.  
4. Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych wykonanych w środowisku.  
 
 

 

 
 

 

mgr Aneta Bochenek 

 
 
Otrzymują: 
1. a/a 
2. adresat 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.ppkrakow.pl/
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 
I.Wypełnia podmiot prowadzący instalację, dokonujący jej zgłoszenia. 

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia 
  
Starostwo Powiatowe w Opolu 
45 - 068 Opole 
ul. 1 Maja 29 

 

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację 

BT22262 BIERDZANY  
 

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja,  
     wraz z podaniem symboli KTS

1)
 jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja 

 

Symbole KTS 

Makroregion Południowo-Zachodni 10030000000000 
Województwo Opolskie 10031600000000  
Podregion Opolski 10031613200000 
Powiat opolski 10031613209000 
gm. Turawa 10031613209132 

  

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby 
          

Towerlink Poland Sp. z o.o 
ul. Konstruktorska 4 
02-673 Warszawa 

  

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 
 

 Działka nr 1018/55, 46-046 Bierdzany 
 

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie  
     zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879) 

 

Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo przekracza 15 W, emitująca pola 
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.  

  
 

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkości produkcji lub wielkości świadczonych usług 
 

Instalacja radiokomunikacyjna, przeznaczona dla celów związanych z przesyłem transmisji danych.  
Wielkość produkcji – zależna od liczby abonentów. 
 

 

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 
 

Praca ciągła (7 dni w tygodniu, 24 godziny) 
 

9. Wielkość i rodzaj emisji
2)

 
 

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.   
 Równoważna moc promieniowania izotro- 

powo (EIRP) [W]  

1 5049 
2 4749 
3 4692 
4 957 
5 957 
6 957 
7 691,83 
8 173,78 
9 81283,05 
10 691,83 

 
 

 

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji 
 

Ograniczanie emisji nie występuje. Parametry stacji bazowej zostały tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola 
elektromagnetycznego nie występował w miejscach dostępnych dla ludności. 

 

11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
 

W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości określonych Rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448) 
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 12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
 
 

Lp. 
Współrzędne 
geograficzne 

 

Częstotliwość lub 
zakresy częstotliwo-
ści pracy instalacji 

[MHz] 

Wysokość 
środka elek-

trycznego 
anteny 

[m n.p.t] 

Równoważna moc 
promieniowania 

izotropowo (EIRP) 
[W] 

 

Azymut 
[°] 

 

Zakres kątów pochyle-
nia 
[°] 

 
 

Rodzaj anteny 

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 

1 
18° 10’   22,3” E: 

900 50,7 5049 20 (0,5-9) 
Antena sektoro-

wa 50° 48’ 47,0” N: 

2 
18° 10’   22,3” E: 

900 50,7 4749 150 (0,5-9) 
Antena sektoro-

wa 50° 48’ 46,8” N: 

3 
18° 10’   22,0” E: 

900 50,7 4692 260 (0,5-9) 
Antena sektoro-

wa 50° 48’ 47,0” N: 

4 
18° 10’   22,3” E: 

420 50,4 957 20 (0-0) 
Antena sektoro-

wa 50° 48’ 47,0” N: 

5 
18° 10’   22,3” E: 

420 50,4 957 150 (0-0) 
Antena sektoro-

wa 50° 48’ 46,8” N: 

6 
18° 10’   22,0” E: 

420 50,4 957 260 (0-0) 
Antena sektoro-

wa 50° 48’ 47,0” N: 

7 
18° 10’   22,3” E: 

23000 46,1 691,83 13*) - 
Antena radioli-

niowa 50° 48’ 47,0” N: 

8 
18° 10’   22,3” E: 

23000 48,0 173,78 53*) - 
Antena radioli-

niowa 50° 48’ 47,0” N: 

 9 
18° 10’   22,0” E: 

23000 48,0 81283,05 226*) - 
Antena radioli-

niowa 50° 48’ 47,0” N: 

10 
18° 10’   22,3” E: 

23000 48,8 691,83 305*) - 
Antena radioli-

niowa 50° 48’ 47,0” N: 

 
azymutu od -10° do +10°. 
 

7) KWALIFIKACJIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Na podstawie wykonanej analizy stwierdza się, że w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), wzdłuż osi głów-
nych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności. 
Dane zawarte w zgłoszeniu instalacji uzyskano od przedstawiciela Towerlink Poland Sp. z o.o 

 

13. Miejscowość, data (rok – miesiąc - dzień):  

 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:  

 
Podpis:  

Kraków, 2021-08-10 
 
Aneta Bochenek 

 

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie 
Data zarejestrowania zgłoszenia 

 
 
 

 

Numer zgłoszenia 

 
 
 

 

         Objaśnienia: 
1) Symbole Jednostek Terytorialnych do Celów statystycznych należy podawać zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem Wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych. 

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektrycznych – napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji – równoważne moce promieniowania izotropowo (EIRP) poszczególnych an-

ten. 

3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.  

Otrzymują: 
1. a/a 
2. adresat 
 


