
URZĄD KoMUNIKACJI ELEKTROI{ICZNEJ
DELEGATURA w BYDG ośzczv

Włocławek, dnia 3 grudnia 2014 r.

oBY - WKR - s2t1 - ls / 14 (3)
(9, gnaturu alet ko ntro li)

IV.

V.

VI.

PRoToKoŁ
KONTROLI BEZPOSREDNIEJ

Podstawa prawna kontroli:
Art. l99 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca Ż004 r. * Prawo telekomunikacyjne (tekst jednoliIy Z2Ol4 r.,
poz.243).

Zakres i cel przeprowadzenia kontroli: kontrola przesttzegania przepisów, decyzji oraz postanowień
z za|<resu telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami lub spełniania wymagań dotyczących
kompatybilności elektromagnetycznej.

Dane kontrolowanej jednostki / osobffiyę*ryi*.

- nazwal imię i nazwisko: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

_ adres: 87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

- rcdzaj decyzji z podaniem jej numeru (np. pozwolenie radiowe l rezerwacja częstotliwości lub

zasobów orbitalnych) decyzja: Pozwolenie radiowe nr RRL/D/A/0086/2013 z dnia 29 listopada 2013

roku na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci

Ępu dyspoąztorskiego, ważne do dnia 31 głudnia 2023 r'

Data i miejsce kontroli:

Dataprzeprowadzęnia kontroli: 3 grudnia 2014 r.

Miejsce wykonania kontroli (adres): 87-800 Włocławek, ul. Rysia 3

Kontrolę przeprowadzili:

1. PiotrRogoża_ inspektor' nr legitymacji sfużbowej: 261,nr upoważnienia:8912014

2. Krrysńof Frydrych - starszy specjalista, nr legitymacji służbowej: 237,nr upowaznienia:89l20t4

Przedstawiciel kontrolowanej jednostki ftierownik kontrolotłlanej jednostki, osoba upowainiona luh inny pracownik
kontrolowanej j ednosrł' / @* :

Pani Ewa Przybylska - kierownik działu organizacji transportu
(imię i nałvisko, stanolnhko służóol,e)
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Iv. Opis stanu fakĘcznego stwierdzonego w trakcie czynności:

opis przedmiotu oględzin oraz wynik:

Dokonano oględzin urządzen radiowych używanych w sieci dyspozy.torskiej Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku. Ustalono, iż skontrolowane
urządzenia radiowe nadawczo-odbiorcze ułwanę są ptzez pracowników w ramach pełnionych
obowiązków służbowych.

Wyniki pomiarów:

Przy pomocy analizatora widma Anritsu MS2721B dokonano oceny pod kątem wykorzystywania
przyznanej w pozwoleniu radiowym częstotliwości i zachowania parametru szerokości kanafu
w użyrvanych urządzeniach. Nieprawidłowości nie stwierdzono, wynik oceny zavłarto
na poniższych zrzutach z ekranu analizatora widma.
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rys. t - zobrazowanie sygnału stacji bazowej ,,Włocławek l'' i retransmisyjnej ,.Włocławek 2'' * Włocławek, ul. Rvsia 3
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widrna AnriEu MS 27218
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rys.2 _ zobrazovłanie sygnału stacji przewoźnej - autobus Solaris nr rej. CW 35828

rys. 3 - zobrazowanie sygnału stacji noszonej
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3. opis oraz wynik prryjęcia ustnych lub pisemnych informacji/wyjaśnień:

Pani Ewa Przybylska - kierownik działu organizacji transportu' oświadczył' iŻ nie wnosi
pisemnych/ustnych wyj aśnień/informacj i.

v. opis ustaleń, a w szczególnoŚci stwierdzonych nieprawidłowości:

Podczas przeprowadzanej kontroli ustalono, iż w sieci dyspoz1'torskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku używanych jest 63 urządzeń radiowych nadawczo_odbiorczych
w tym 2 urządzenia uĄlwane jako stacjonarne (stacja bazowa oraz stacja retransmisyjna) oraz61 wządzeit
rad iowych n adawczo-odbi orcrych używanych j ako stacj e pr zew oźne.

Dokonano oględzin 4 sźuk urządzeń radiowych w lokalizacjach:

- Włocławek, uI. Rysia 3 _ urządzenie radiowe nadawczo_odbiorcze stacjonarne' łp DM 3600, produkcji
Motorola. Brak możliwości odcz1tu danych identyfikacyjnych (trwała zabudowa urządzenia). Radiotelefon
Zastano załączony w pozycji przełącznika opisanego jako ,,Kanał 7". Urządzenie zainstalowane
w pomieszczeniu dyspozfora. Zaprogramowany kanał częstotliwościowy to - 418,9250 MHz. Urądzenie
podłączone jest do instalacji antenowej zewnętrznej, zainstalowanej na maszcie kratowym wolnostojącym na
wysokości ok' 20 m.n.p.t. Współrzędne geograficzne stacji bazowej 52'N 39'34" l9oE 02'26". operator
uĘwaznaku w1rvoławczego,,DyspoąĄor".Urządzenie oznakowane znakiem CE (!).

- Włocławek, ul. Rysia 3 - urządzenie radiowe nadawczo-odbiorcze stacjonarne (repeater), typ DR 3000,
produkcji Motorola, typ FC 5088, nr fabr. PMUE3Ol7BAEAA' Urządzenie zainstalowane
w pomieszczeniu dyspozytora podłączone jęst do instalacji antenowej zewnętrznej zainstalowanej na maszcie
kratowym wolnostojącym na wysokości ok. 20 m.n.p.t. poprzez duplekser produkcji RADMOR.
Wspołrzędne geograficzne stacji bazowej 52"N 39'34" 19"E 0Ż'Ż6-'.Urządzenie oznakowane znakiem CE
( !).

- urządzenie radiowe nadawczo-odbiorcze, uĄrvane jako przewoźne, typ DM 3401' produkcji Motorola'
zamontowane w autobusie marki SOLARIS' nr rej CW 35828' Zuwagi na trwĄ montaŻurządzenianie
odczytano danych ztabliczki znamionowej urządzenia. Urządzenię zastano wyłącme, załączono je do
pomiaru' Urządzenie u;nożliwia pracę na 3 pozycjach ' Zaprogramowany kanał częstotliwościowy to -
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- urządzenie radiowe nadawczo-odbiorcze, noszone typ DP 3601' produkcji Motorola, numer fabryczny
037TLE0050. Urządzenie wyposazone jest w 16 pozycyjny przełącznik kanałów. Urządzenie zastano
wyłącme,zrońadowanym akumulatorem i nie jest ono obecnie używane. Załączono je do pomiaru.

vI. Uwagi osób obecnych przy dokonywaniu czynności: _ brak uwag *

VII. Uwagi i wnioski kontrolerów: - brak uwag -

VIII. Wykaz załączników: _ brak załączników _

Ix. Jednostka kontrolowana została poinformowana o prawie zgłoszenia uzasadnionych uwag
izastrzeżrcń do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

x. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

xI. Protokół został odczytany.

xII. omówienie skreśleń i poprawek:
Brak skreśleń i poprawek.

XIII. Podpisy:

Kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby plzez niego upoważnionej'

bądź pracownika / |ffi+f€ł€ffi"€i

Kontrolerów

Starszy jalista

inż. Krzys f Frydrych

(Miejsce i tuta potisania)

Urząd Komunikacji Elektronicznej, Delegatura w Bydgoszczy
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 23, tęl. (52) 370 72 60' fax. (52) 3'70 72 6l 
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(Miejsce i ilata podpisania)
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xrv. omówienie braku podpisu:
- nie dotyczy -

xv. Podpis osoby sporądzającej protoktÓł:

StarszY

/'1 l r 1ł-,/ł,.rrh[ /1rr1rr/1 |nŻ' Krzy
.......y................!.1.!y..../.....,........

* 

Niepotrzebne skreśliÓ.

cla l,5ta

rct Fr', rirYch

(imię' narwisko i potis osoby sporzqdzajqcej

(miejsce i dłn doręczeniq
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