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F*wiatowa w Grudziądzu
dnia .,, .,,0 ł,. 10,.ia?7. . .

Warszawa (miasto), 2a22-1o-o4P4 Sp. z o.o.

02-677 Warszawa

Warszawa

Wynalazek 1

NIP:9512120077
REGON;015808609

STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIĄDZU

Grudziądz
Grudziądz
MałomĘńska 1
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Zgłoszenie nowej i nstalacji

Dzień dobry!

Przesyłam zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej

załącznikami.

pozdrawiam

Magdalena Sokół

Załączniki:

1, GĘU1201 17,p:!J

2. GRU1201 120.pjl

3, GRU1201 SP-LB 1309 22 OS-3.La.zaZż,odf

4. GRU1201A 1 Wniosek os 20221004134644.plJ

5. GRU1201A 1 zalacznik os 20221004134644,pdI

6. KRS 2022 06 OB.p_dJ

7, 25,09,ZOżl ląagda lena Sokół -el. p_9[!

WNIoSEK

wytwarzającej pole elektromagnetyczne (GRU1201A)

pole elektromagnetyczne (GRU1201A) wraz z wymaganymi

Dokument został podpisany, aby go zweryfikowaćna|eży użyć

oprogramowania do weryfi kacji podpisu

Data złożen ia pod pisu : 2022- 7 0-041 13 : 53 : 47 .7 09 + aż :00

Podpi§ elektroniczny
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Gdańsk, 2O22-L0-04

Starosta Grudziądzki

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa l

Gospodarki Wodnej

dotvczv stacii bazowei telefonii komorkowei operatora P4 Sp. z o. o. GRU1201 A

Na podstawie aft. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U, z
2020 r- poz. 1219 z po?n. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami
Rozpoządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia (t,j. Dz, U. z2019 r. poz" 1510)

P4 Sp. z o. o, z siedzibą w Warszawie zgłasza instalację wytwazającą pole elektromagnetyczne:

86-302 Węgrowo, dz" nr 35, gm. Grudziądz, pow, grudziądzki

P4 sp. z o.o, dokonuje zgłoszenia z wykozystaniem formulaza będącego załącznikiem do
Rozpoządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2O1O r. w sprawie zgłoszenia instalacji
wytwazających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz.879), które utraciło moc, podkreślając, iż
obecnie zakres informacji które zgłoszenie powinno zawieracWznacza wyłącznie vvw. ań, 152 ust. 2
POS a informacje wykraczĄące poza ten zakres podaje jedynie ze względu na praktykę utnrualoną na
gruncie razpoządzenia obowiązującego do dnia 1 stycznia 2021 roku.

Załączniki:

- formulaz zgłoszenia stacji GRU1201_A wraz zzałącznikiem;
- odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w

wysokości 17 złotych od jego złożenia,,
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pzyjęcia zgłoszenia - 120 złotych.

Z powazaniem
Koordynator OŚ

__]Ła!dąĘ!ą§9Ę|

Prowadzącv instalacie
P4 Sp. zo.o.
ul, \A/ynalazek 1

02 - 677 Warszawa

adres do korespondencii :

P4 Sp. zo, o,
ul. Arkońska 6,bud A3,
80-387 Gdańsk

na Sokół

P4 §p. z o.o. ul. §słia:*§ ], 
"it^§l; 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. wypełnia po4miot prowadzącv instalacię dokonuiący iei zełoszenia
1,Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do pzyjęcia zgbszenla
Starosfa Grudziądzki
wydział o ch rony Ś rodowiska, Leśn ictwa, Rol n ictw a t G ospod arki woct nej
86-300 Grudziądz
UL MałomĘńska 1
2. llazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym pżez prowadzącego instalację
GRU1201_A (zgłoszenie nr 1)

3. OkreŚlenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw;, na XtOrycrl terenie znalOuje się
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się iństilacja.
woj, KUJAWSKO-POMORSKIE 2.6.04 (TERYT: 04) (KTS: 10040400000000), pow, grudziądzki4,6.04.07.06
(TERYT: 0a06) (KTS: 10040410706000), gm. Grudziądz 5.6,04.07,06.01.2 (TER[T: 0406d14 6T3:
10040410706012)
4, oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziĘ
P4 Sp. z,o.o., ulWynalazek 1, 02-677 Warszawa
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
86-302 Węgrowo, dz. nr 35, gm, Grudziądz, pow. qrudziadzki
6.Rodzajinstalacjizgodniezzałączn|kiemnr2rozporządzeniaMinistri
sPrawie zgłoszenia instalacjiwytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879),
lnstalacja radiokomunikacyjna, ktorej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola
elektromagnetyczne o Qzęstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz,
7'Rodzajizakresprowadzonejdziałalności,wtymwielkośóprodukcjiluu
Usługitelekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługiteiekomunikacyjne
dla ilości do 2000 użytkownikow jednocześnie.
8, Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dnitygodnia, 24 godziny na dobę,
9" Emisja pola elektromagnetycznego o równowaznych mocach promieniowańycrl zotropowo 6lne;
poszczegolnych anten.
Antena Sektorowa 1 1 _GT: 2535W
Antena Sektorowa 21_GT: 2535W
Antena Sektorowa 31 _GT: 2535W
Radiolinia RLl: 8822W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkość emisjiw sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do
zaPewnienia obsługi użytkownikow sieci, Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej
określon a odpow ied n i m i no rm am i.

1 1. lnformacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pol
ebktro m ag netycznych są z achowa ne "

12.Szczegołowedaneodpowiedniodorodzajuinstalacjizgodniezwymagan
rozpoządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP1 Współrzędne geograficzne anten instalacj i:

Ante n a Se kto row a 1 1 _G T : ( 1 8"50' 0 5. 2" E, 53" 27' 1 9, 8" N )
A nte n a Se kto row a 2 1 _G T : ( 1 8" 50' 0 5. 2" E, 53' 27' 1 9. 8' N )
Antena Sektorowa 31 _GT: (1 8" 50'05.2"E, 53"27'1 9. 8"N)
Rad iol i n i a RL 1 : ( 1 8" 50' 0 5. 2" E, 53" 27' 1 9. 8" N )

LP 2. Częstotliwość pracy instalacj i:

900MHz,23GHz,80GHz

LP 3. poziomem terenu:\Afusokość środków elektrycznych anten nad
Antena Sektorowa 11_GT: 53,50m
Antena Sektorowa 21_GT: 53,50m
Antena Sektorowa 31_GT: 53,50m
Radiolinia RL1: 50,50m

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego o równowaznych mocach
poszczególnych anten:
Antena Sektorowa 11_GT: 2535W
Antena Sektorowa 21 GT: 2535W

promieniowanych izotropowo (E l RP)



Antena Sektorowa 31_GT: 2535W
Radiolinia RL1: 8822W

LP 5. Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten
lnstalacji:
Antena Sektorowa 11_GT: azymut 10" , pochylenie 0-12" (900MHz)
Antena Sektorowa 21_GT: azymut 125" , pochylenie 0-12' (900MHz)
Antena Sektorowa 31_GT: azymut 250" , pochylenie 0-12' (900MHz)
Radiolinia RL1: azymut 104'+/-30", Dochvlenie 0"

LP 6. Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o ktorych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art, 60 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaĘwania
na środowisko - podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiemoddnia4czełwca2022roku pnepisow §2usf. 1pkt7)oraz§3ust. 1pkt8) rozponądzeniaw
sprawie przedsięwzięc mogących znacząco oddziałWać na środowisko, na podstawie rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaĘwać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maia 2022r.)

LP7 Sprawozdanie z wykonanych pomiarow poziomów pol elektromagnetycznych, o ktorych mowa w art.
122a ust, 1 pkt 1) Prawa ochronv środowiska - iako załacznik.

13. Miejscowość, data: Gdańsk, 202240-a4
lmię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Podpis jest prawidłowy &
Magdalena Sokoł

PodPis: Dokumęnt podpisany przezMagdalena
f|ete, )O)) 1n 04 1?,4a,§§ (-F§T

na Sokół

ll. Wypełnia organ ochrony środowiska pzvimuiącv zqłoszenie
Data zarejestpw §tl,:::.:diffiłx
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