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starostwo powiatowe
Grudziądzu

u!. Małomłyńska 1

86-300 Grudziądz

Waszc pisnlo z dnia Znak

Sprarva 7,gloszenia instalac.ii wvh{arza,iącei PEill.

Nasz znak orplł,JJ i nolg 2019-|2-2l)

Zgodńezalt.I52 ust. 3 Ustawy - Prawa ochrony środowiska (Dz.IJ.2017 poz. 5l9

z p óźn. zm.), firma Emitel S . A. prze s ył a zgJo szeńe instalacj i :

OM Wydrzno 9

w zalaczen iu:
l. ForlllttlaI,zzgIr;szenia.
2. Potrł.ierdzenie dokonania opłaty skarborvc1.
3. Pełrromocnictr,vofirmy,
4- Sprarvozdanie PEM.

Z poważaniem,

Sprawę prolvadzi:
Ryszard Chlebda Koordynator ds. Zarządzania Ochroną Środorł,iska tel. t2 627-3 l - t 7, tel_ konl_ 502-102-838, ryszard.chlebda(7.ienlitel_pl
C)trzymują:
l, Adresat
2- DTP

Emitel §.A. z siedzibą iadresem wWarszawie |02-797) przy ui" F.Klimczaka 1

Wpi$ena do rejestru przadsiębiorcólv Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym d:a rn.st. Warszawy
w Warszawie pod numerem KRS 0CO§7-16108,
z kapitałem zakładowym w wysokoścl ''7 933 500 zł, opłaconym w całości,
posledająca nurner REGON 14694§218, NlP 527-27-a3-675
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FORMULARZ ZGŁOSZENlA lNSTALACJ| WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
l. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do pżyjęcia zgłoszenia

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

2. Narua instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

OM Wydrzno 9

znajduje się instalacja

Gmina: Łasin KTS: 10040410706035
Powiat: grudziądzki KTS: 10040410706000

Województwo: kujawsko-pomorskie KTS: 10040400000000
4. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

Emitel S.A.
ul. F.Klimczaka'l
O2-797 Warszawa

5, Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

86-320 Łasin, Wydrzno 9

130, poz.879)

lnstalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i radiolokacyjna, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących
pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz,zwyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyinei amatorskiej.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, W tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług

Świadczenie usług w zakresie telekomunikacji oraz emisji programów telewizyjnych i radiowych na terenie całego kraju

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia przez całą dobę

9, Wielkość irodzaj emisji

radiolinia : EIRP = 4'l6,9 W
1 0.opis stosowanych metod ograniczania emisji

Wielkość emisji promieniowania elektromagnetycznego ograniczana jest poprzez zastosowanie najnowocześniejszych

technologii używanych dziś na świecie, Są to:

- najwyższej klasy anteny charakteryzujące się wysoką kierunkowością
- cyfryzacja sygnału co pozwala na istotne obniżenie mocy nadaczych

- stosowanie algorytmów przesyłu pozwalających na maksymalne wykorzystanie pasma częstotliwości
1 1 . lnformacja, czy stopień ograniczania Wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi pzepisami

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 rozpoządzenia

Lp wyszczególnienie
geograficzne lub współzędne prostokątne płaskie anten instalacji, z jednej daesiątej do 1 m (współrzędne

być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) W obowiązującym układzie odniesień pnestzennych;

53 N 33,44,0" 19 E 04, 21,1,

lub zakresy częstotliwości pracy instalacji;

radiolinia: 13 GHz
środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do jednego metra;

moce promieniowane izotropowo poszczególnych anten instalacji;

E|RP = 416,9 W
azymutów i kątóW pochylenia osi głóWnych wiązek promieniowania poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookóIne, Wraz z

kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania;

azymut: 202,7", kąt nachylenia 0,5'
instalacji jako przedsięWzięcia mogącego znacząco oddziaĘwać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ań. 60 ustawy z dnia

r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddaawania na środowisko - pżez podanie informacji,

pomiaróW poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa W aft. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane

z Domlarow W

13. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dżień): Kraków, 2019-12-20

lmię inaruisko osoby reprezentująCej prowadzącego instalację: Ryszard Chlebda

D ata za reje strowa n ia zgłosze n i a. Numer zgłoszenia


