
Prowadzacv instalack 
P4 Sp. z 0. 0. 

ul. TaSrnowa 7 
02 - 677 Warszawa 

Warszawa, 2020-07-29 

Adres do kores~ondencji: 
P4 Sp. z 0. 0. 

ul. TaSmowa 7, 
02-677 Warszawa 

Urzqd Miasta todzi 

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 

dotyczy stacii bazowei telefonii komorkowei operatora P4 SR. z o. o. LOD8816 A 
Zgodnie z wyrnogarni 
ROZPORZqDZENlA MlNlSTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji 
wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 201 0 NR 130 POZ. 879) 
I 

ROZPORZqDZENlA MlNlSTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, 
ktdrych eksploatacja wyrnaga zgloszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) 
oraz 
na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

P4 Sp. z o. o. z siedzibq w Warszawie zglasza instalacjq wytwarzajqcq pole elektrornagnetyczne: 
92-202 t6d2, Aleja Pitsudskiego 94, CH Tulipan, gm. tddi,  pow. t6d2 

PodkreSlam, t e  przedrniotowa instalacja nie nalezy ani do kategorii przedsiewziqC mogqcych zawsze 
znaczqw oddzialywaC na f rodowisko, ani do kategorii przedsiqwziqC mogqcych potencjalnie znaczqco 
oddzialywak na Srodowisko, gdyt jedynym elementem instalacji, ktbry mote bye frbdlem 
prornieniowania elektromagnetycznego jest radiolinia, zaS zgodnie z treSciq Rozporzqdzenia Rady 
Ministrdw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiqwziqC mogqcych znaczqco oddzialywat na 
Srodowisko anteny radioliniowe wylqczone zostaly z mocy prawa z katalogu o ktdrym mowa w 
przedrniotowym rozporzqdzeniu (, ... instalacje radiokornunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z 
wytqczeniem radiolinii, emitujqce pola elektromagnetyczne o czqstotliwoSciach od 0,03 MHz do 300 000 
MHz (...)"). 
Majqc na uwadze powytsze, w szczegblnoSci wylqczenie z mocy samego prawa radiolinii spod kognicji 
whv rozporzqdzenia inforrnujq, t e  dla przedrniotowej inwestycji brak bylo obowiqzku przygotowania 
kwalifikacji przedsiqwziqcia, zaS sprawozdanie z pomiardw o ktdrych mowa w art. 122a ustawy Prawo 
Ochrony Srodowiska zostanie przeslane bezzwtocznie po ich wykonaniu. 

Zatqczniki: 
- Formularz zgloszenia stacji LOD8816-A wraz z zahcznikiem 
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FORMULARZ ZGtOSZENlA INSTALACJI WrrWARZAJ/+CYCH POLA ELEKTROMAGNE'GICZNE 
I. Wypctlnia podmiot prowadzqcy instalacjq dokonujqcy jej zgloszenia 

- 

1 .Nazwa i adres organu ochrony Srodowiska w~aSciwego do przyjqcia zgloszenia 
Unqd Miasta todzi 
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 
Al. Pitsudskiego 100 
92-236 t6d f  
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqcego instalacjq 
LOD8816-A (zgbszenie nr  1) 
3. OkreSlenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewbdztw), na ktorych terenie znajduje siq 
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktbrych terenie znajduje siq instalacja. 
woj. L~DZKIE 2.1.10 (KTS: 10051000000000), pow. l 6 d i  4.1.10.16.61 (KTS: 10051 01 1661000), grn. t6d f  
5.1.10.16.61.01.1 (KTS: 10051011661011) 
4. Oznaczenie prowadzqcego instalacjq, jego adres zamieszkania lub siedziby 
P4 Sp. z.o.o., ul  TaSmowa 7, 02-677 Warszawa 
5. Adres zakladu, na kt6rego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 
92-202 tbdf, Aleja Pitsudskiego 94, CH Tulipan, gm. t6de pow. t6d f  
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalqcznikiem nr 2 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w 
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarrajqcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). 
lnstalacja radiokornunikacyjna, kt6rej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej ni t  15W, emitujqca pola 
elektromagnetyczne o cz~stotliwoSciach od 30 kHz do 300 GHz. 
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnoiici, w tym wielkoSC produkcji lub wielkoSC Swiadczonych uslug. 
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. WielkoSC Swiadczonych uslug: ustugi telekomunikacyjne dla 
iloSci do 2000 utytkownik6w jednoczeSnie. 
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe. 
9. Emisja pola elektromagnetycznego o rdwnowatnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczegdlnych anten: 
Radiolinia RL 1 : 1 820 W 
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji 
lnstalacja ogranicza wielkoSC emisji w spos6b automatyczny do wartoSci nie wiqkszych nit  niezbedne do 
zapewnienia obslugi utyfkownikdw sieci. Metoda zgodna z zasadq dziaknia systemu telefonii komdrkowej 
okreSlona odpowiednimi normami. 
11. lnformacja czy stopieh ograniczenia wielkoSci emisji jest zgodny z obowiqzujqcymi przepisami 
Konstrukcja stacji ogranicza wielkoSC emisji, tak t e  obowiqzujqce przepisy i normy dofyczqce p61 
elektromagnetycznych sq zachowane. 
12. Szczegblowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w zalqczniku 2 do 
rozporzqdzenia 

LP 1. 

LP 2. 

LP 3. 

Wspblrzedne geograficzne anten instalacji: 
Radiolinia RL1: (1 g029'43. 8"E, 51 "45'54.9"N) 

CzqstotliwoSC pracy instalacji: 
80GHz 

WysokoSC Srodk6w elektrycznych anten nad poziomem terenu: 
Radiolinia RL 1: 10,25rn 
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LP4. 

LP5. 

LP 6. 

Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych rnocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczegolnych anten: 
Radiolinia RLI: 1820W 

Zakresy azymutbw i katbw pochylenia osi glbwnych wiqzek promieniowania poszczegolnych anten 
Instalacji: 
Radiolinia RLI: azymut 195" +/-30°, pochylenie 0" 

a zatern, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008r. o 
udostppnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spdeczefrstwa w ochronie Srodowiska 
omz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, tj. Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 10 wrzeSnia 
201 9 r. w sprawie przedsiqwzieC mogqcych znaczqco oddzialywak na Srodowisko (Dz. U. 201 9 poz. 
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsipwz@cie mogqce zawsze bqdf 
rnogqce potencjalnie znaczqco oddzialywaC na Srodowisko. 

13. MiejscowoSC, data: Warszawa, 2020-07-29 Podpis jest p ~ i d b w y  
lmiq i nazwisko osoby reprezentujqcej prowadzqcego instalacjq: 

Dokument n d n i  Drzez 
Pod pis: I 

II. Wypelnia organ ochrony Srodowiska przyjmujqcy zgloszenie 
D t zare'e tro ia zgloszenia 
. . L%..d~..:~~I.o.. ... ...... ..* ... ... 




