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Aneks do sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne 

Nr 27/03/OŚ/2022– P4-W 

 

 
 

Nr i nazwa stacji WAR4403C 

Adres 
Stare Babice, ul. Dworkowa, dz. nr 1103/1, pow. warszawski zachodni,  

woj. mazowieckie 

Opracowanie  Specjalista ds. pomiarów 

Autoryzacja  Kierownik Laboratorium 

Podpis  

Data 2022-04-27 
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W sprawozdaniu z pomiarów na str. 1 został podany błędny adres. 

 

Było : 

Nr i nazwa stacji WAR4403C 

Adres 
Stare Babice, Kościuszki  dz. nr 803/15, pow. warszawski zachodni,  

woj. mazowieckie 

Opracowanie  Specjalista ds. pomiarów 

Autoryzacja  Kierownik Laboratorium 

Podpis  

Data 2022-03-16 
 

Zostaje zmienione na: 

Nr i nazwa stacji WAR4403C 

Adres 
Stare Babice, ul. Dworkowa, dz. nr 1103/1, pow. warszawski zachodni,  

woj. mazowieckie 

Opracowanie  Specjalista ds. pomiarów 

Autoryzacja  Kierownik Laboratorium 

Podpis  

Data 2022-03-16 
 

W sprawozdaniu z pomiarów na str. 3 został podany błędny adres. 

Było : 

Zleceniodawca 

P4 sp. z o.o.,  

ul. Wynalazek 1,  

02-677 Warszawa  

osoba udzielająca informacji- 

 
 

Istotne informacje dostarczone 
przez klienta 

komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania 

sprawozdania 

Dane otrzymane od klienta mogące 
mieć wpływ na ważność wyników 

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy 

instalacji, poprawka pomiarowa 

Prowadzący instalację P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 

Lokalizacja obiektu 
Stare Babice, Kościuszki  dz. nr 803/15, pow. warszawski zachodni,  
woj. mazowieckie 

Miejsce instalacji anten Wieża rurowa 

Miejsce instalacji urządzeń Outdoor 

Osoby wykonujące pomiar  

Data wykonania pomiaru 16.03.2022 

Temperatura na początku pomiaru 
[°C]  

3,0 
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Temperatura na koniec pomiaru 
[°C]  

4,0 

Warunki atmosferyczne  Brak opadów 

Wilgotność na początku pomiaru 
[%]  

68,0 

Wilgotność na koniec pomiaru [%]  69,0 

Godzina na początku pomiaru 8:19 

Godzina na koniec pomiaru 11:04 

Inne źródła pól 
elektromagnetycznych 

Występują 

Parametry pracy instalacji  Rzeczywisty 

 

Zostaje zmienione na: 

Zleceniodawca 

P4 sp. z o.o.,  

ul. Wynalazek 1,  

02-677 Warszawa  

osoba udzielająca informacji- 

 
 

Istotne informacje dostarczone 
przez klienta 

komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania 

sprawozdania 

Dane otrzymane od klienta mogące 
mieć wpływ na ważność wyników 

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy 

instalacji, poprawka pomiarowa 

Prowadzący instalację P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 

Lokalizacja obiektu 
Stare Babice, ul. Dworkowa, dz. nr 1103/1, pow. warszawski zachodni,  
woj. mazowieckie 

Miejsce instalacji anten Wieża rurowa 

Miejsce instalacji urządzeń Outdoor 

Osoby wykonujące pomiar  

Data wykonania pomiaru 16.03.2022 

Temperatura na początku pomiaru 
[°C]  

3,0 

Temperatura na koniec pomiaru 
[°C]  

4,0 

Warunki atmosferyczne  Brak opadów 

Wilgotność na początku pomiaru 
[%]  

68,0 

Wilgotność na koniec pomiaru [%]  69,0 

Godzina na początku pomiaru 8:19 

Godzina na koniec pomiaru 11:04 

Inne źródła pól 
elektromagnetycznych 

Występują 

Parametry pracy instalacji  Rzeczywisty 

 




