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Sprawa Zgłoszenia insta[acji rł.l'§varzające,j PENl.

Zgodńe z art. I52 r-rst. 3 Ustawy - Prawa ochfony środowiska (Dz,U,2017 poz. 5l9

zpożn. zm.), firma Ernitel S.A. przesyła zgłoszenie instalacji:
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starostwo powiatowe w
Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz

orpl 3ói] ś tztlls\\ aszc, pistno z dnia

W zal

OM Burszty,nołvo 44

czeniu:
l. Formulal,zzgloszenia.
2. Potrvierdzerrie dokonania opłaty, skalbori,e.1.
3. Pełnomocnictri,o t-trtny.
4, Sprar,1,ozdanie PEM.

Z poważaniem,

Sprarr'ę prorvadzi:
Ryszard Chlebda - Koordynator ds. Zarządzuia Ochroną Śroctou,iska tę1.12 627-3l -l7, tel. korn, 502-402-838, ryszard,chlebda@emitel.pl
Otrzymują:
l. Adresat
ż- DTP

Emitel s.A. z siedzibą i adresem w Warszawie {*?-7§7) przy ul. F.K|irnczaka '|

wpisana do rejestru przedsiębiorcóW Krajowego Rejestru Sądowega w §ądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie pod nurnerem KRS 000071 61 0S,
z kapitałern zakładowym w wysokoścł 17 933 500 zl, opłacoi]ym w całości,
posiadająca numer RE6ON 14694521&, N]P 527-27-03-675

Lńądzanla
iska



FORMULARZ ZGŁOS;

starostwo

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przeż pl

-r--"
znajduje się instalacja

'-r*r"-rr"--r**^* H

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatac,

6- Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenii
130, poz. 879)

lnstalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i rad
pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od

7. Rodzaj i zakres p,o*"o,o,"1 oIiII]S *iI]J,
Świadczenie usłu9 w zakresie tel€

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni Ęgodnia i godziny)

' 
)Nbk" śćl r"dr"l *rlrl

1 0.opis stosowanych metod ograniczania emisji

Wielkość emisji promieniowania elektromagnetycznegl

technologii używanych dziś na świecie. Są to:

- najwyższej klasy anteny charakteryzujące się Wysoką
- cytryzacja sygnału co pozwala na istotne obniżenie n

aENlA |NSTALACJ| VVYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
tia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

ęcia zgłoszenia

Powiatowe w Grudziądzu ul. MałomĘńska 1, 86-300 Grudziądz

)Wadzącego instalację

OM Bursztvnowo 44

ewództw), na których terenie znajduje się instalacja, Wraz z podaniem symboli KTS jednostek terytorialnych, na których terenie

Gmina: Świecie nad Osą KTS: 10040410706062
PoWiat: grudziądzki KTS: 10040410706000

gwództwo: kujawsko-pomorskie KTs: 10040400000000
lub siedziby

Emitel S.A,
ul, F.Klimczaka 1

02-797 werę7łwA

'a instalacji

86-341 Świecie nad Osą, Bursztynowo 44

l Ministra srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U, Nr

iolokacyjna, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących
30 kHz do 300 GHz, z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

lkcji lub wielkość świadczonych usług

komunikacji oraz emisji programów telewizyjnych i radiowych na terenie całego kraju

Wszystkie dni tygodnia przez całą dobę

radiolinia : ElRP = 218,8 W

r ograniczana jest poprżez zastosowanie najnowocześniejszych

kierunkowością
rocy nadaczych

Lp

1. lnformacja, czy stopień ograniczania wielkośCi emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Zastosowane ograniczenia wielkości emisji zapewniają, że w miejscach dostepnych dla ludności poziom natężenia pola elektromagnetycznego nie przekroczy
dopuszczonych prawem wielkości.

12. szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia

wyszczególnienie

nogą byĆ okreŚlone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokladności) w obowiązującym układzie odniesień przestżennych:

53 N 24,21,5" 19 E 05,09,9"

2
}zęstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacii;

radiolinia: 23 GHz

3
ttysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do jednego metra;

12m

4
ownowazne moce promieniowane izotropowo poszczególnych anten instalacji;

ElRP = 218,8 W

5

zakresy azymutÓW i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterstyki dookólne, wraz z
oodaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania;

azymut: 252', kąt nachylenia 0,5"

6

nie dotvczv - instalacia iest radiolinia

7

Sprawozdanie z pomiarów w załączeniu.

- Prawo ochrony środowiska, jeślitakie wły wr){ane.vyniki pomiaróW poziomóW pól elektromagnetycznych, o których mowa W ań. 1 22a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

3. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień):

lmię i naMisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Kraków, 2019-12-20

Ryszard Chlebda
K
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ZGt,dlLhlebdą
|ełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Numer


