
FORMULARZ ZGt.OSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 
I. Wypelnia podmiot prowadz",cy instalacj~ dokonuj",cy jej zgloszenia 
1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska w~asciwego do przyj~cia zg~oszenia 
Urzqd Miasta todzi 
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 
AI. Pilsudskiego 100 
92-236t6dt 
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqcego instalacj~ 
L008816_A (zgloszenie nr 1) 
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiat6w i wojew6dztw), na kt6rych terenie znajduje si~ 

instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na kt6rych terenie znajduje si~ instalacja. 
woj. tOOZKIE 2.1.10 (KTS: 10051000000000), pow. t6dt 4.1.10.16.61 (KTS: 10051011661000), gm. t6dt 
5.1.10.16.61.0,1.1 (KTS: 10051011661011) 
4. Oznaczenie prowadzqcego instalacj~, jego adres zamieszkania lub siedziby 
P4 Sp. Z.O.O., ul Tasmowa 7, 02-677 Warszawa 
5. Adres zak~adu , na kt6rego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 
92-202 t6dt, al. Pilsudskiego 94, gm. t6dt, pow. t6dt 
6. Rodzaj instalacji zgodnie z za~qcznikiem nr 2 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w 
sprawie zg~oszenia instalacji wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (Oz. U. nr 130, poz. 879). 
Instalacja radiokomunikacyjna, ktorej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej nit 15W, emitujqca pola 
elektromagnetyczne 0 cz~stotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz. 
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzia~alnosci, w tym wielkosc produkcji lub wielkosc swiadczonych us~ug . 

Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkosc swiadczonych uslug: uslugi telekomunikacyjne dla 
ilosci do 2000 utytkownik6w jednoczesnie. 
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dob~. 
9. Emisja pol a elektromagnetycznego 0 r6wnowatnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczeg61nych anten: 
Radiolinia RL 1: 1820W 
10, Opis stosowanych metod ograniczenia emisji 
Instalacja ogranicza wielkosc emisji w spos6b automatyczny do wartosci nie wi~kszych nit niezb~dne do 
zapewnienia obslugi utytkownik6w sieci. Metoda zgodna z zasadq dzialania systemu telefonii komorkowej 
okreslona odpowiednimi norma mi. 
11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujqcymi przepisami 
Konstrukcja stacji ogranicza wielkosc emisji, tak te obowiqzujqce przepisy i normy dotyczqce p61 
elektromagnetycznych Sq zachowane. 
12. Szczeg~owe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w za~qczniku 2 do 
rozporzqdzenia 

LP 1. Wsp~rz~dne geograficzne anten instalacji: 
Radiolinia RL 1: (19°29'43.8"E,51°45'54.9"N) 

LP2. Cz~stotliwosc pracy instalacji: 
80GHz 

LP3. Wysokosc srodk6w elektrycznych anten nad poziomem terenu: 
Radiolinia RL 1: 10,25m 

P4 sp. z 0 .0 . ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego 
S~d Rejonowy dla m. s1. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951 -21 -20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN 



PLAY 
LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego 0 rownowatnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 

poszczegolnych anten: 
Radiolinia RL 1: 1820W 

LP 5. Zakresy azymutow i katow pochylenia osi gtownych wiqzek promieniowania poszczegolnych anten 
Instalacji: 

LP6. 

Radiolinia RL 1: azymut 195° +/_30°, pochylenie 0° 

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008r. 0 

udostfipnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska 
oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko, tj. Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 10 wrzesnia 
2019 r. w sprawie przedsifiwzifiC mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz.V. 2019 poz. 
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsifiwzificie mogqce zawsze bqdt 
mnrr!:>,'''' potencjalnie znaczqco na srodowisko. 

13. Miejscowosc, data: Warszawa, 2020-02-25 
Imi~ i nazwisko osoby reprezentujqcej prowadzqcego instalacj~: ..... 

Podpis: 

Data zarejestrowania zgtoszenia 
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