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Przesyfam zgfoszenie nowej instalacji wytwarzaj^cej pole elektromagnetyczne (PIS1201B)
wraz z wymaganymi zal^cznikami.
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Prowadzacv instaiacio
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 - 677 Warszawa
adres do koresoondencii:
PA Sp. z o. o.
ul. Arkoriska 6.bud A3,
80-387 Gdansk

Starosta Piski
Wydzial Rolnictwa, Lesnictwa, Rybactwa Srodlqdowego,
Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
dotyczy stacii bazowej telefonii komorkowej operators P4 Sp. z o. o. PIS1201 B
Na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2020 r. pcz. 1219 z pozn. zm.) zwanej dalej w skrdcie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzqdzen e Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgloszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 1510)
P4 Sp. z o. o. z siedzibq w Warszawie zglasza instalacji wytwarzaj^cq pole elektromagnetyczne:
12-220 Ciesina, dz. nr 87, obr. 0005, gm. Pisz, pow. piski
PA sp. z o.o. dokonuje zgloszenia z wykorzystaniem formularza bidacego zatacznikiem do
Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji
wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktore utracito moc, podkreslaj^c. iz
obecnie zakres informacji ktore zgloszenie powinno zawierac wyznacza wyla.cznie ww. art. 152 ust. 2
POS a informacje wykraczajace poza ten zakres podaje jedynie ze wzgledu na praktyk^ utrwalong na
gamcie rozporzadzenia obowiazuj^cego do dnia 1 stycznia 2021 roku.
Zalqczniki:
formularz zgbszenia stacji PIS1201_B wraz z zal^cznikiem;
odpis dokumentu petnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej w
wysokosci 17 ztotych od jego zlozenia;
potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej od przyjecia zgloszenia -120 zlotych.
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FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJIWYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZN E
1. Wypdnia podniiot prowadz^cy instalacj^ dokonujacy jej zgloszenia
I.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wlasciwego do przyj^cia zgloszenia
Starosta Piski
Wydziat Rolnictwa, Lesnictwa. Rybactwa Srodlqdowego, Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej
12-200 Pisz
PI. Daszyhskiego 7
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadz^cego instalacj§
PISI 201 B (zgfoszenie nr 1)
3. OkreSlenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatdw i wojewodztw), na ktorych terenie znajduje si$
instalacja. wraz z podaniem symbol! NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WARMINSKO-MAZURSKIE 2.6.28 (TERYT: 28) (KTS: 10042800000000), pow. piski 4.6.28.55.16 (TERYT:
2816) (KTS: 10042815516000), gm. Pisz 5.6.28.55.16.03.3 (TERYT: 2876033,1 (KTS: 10042815516033)
4. Oznaczenie prowadzqcego instalacji, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
5. Adres zaktadu. na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
12-220 Ciesina. dz. nr 87. obr. 0005, gm. Pisz. pow. piski
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zal^cznikiem nr 2 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzaj^cych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna. ktorej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniejniz 15W. emilujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwoSciach od 30 kHz do 300 GHz.
7 Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci, w tym wielkosc produkcji lub wielkosc swiadczonych uslug.
Usfugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wietko$6 Swiadczonych uslug: uslugi lelekomunikacyjne
d/a iloSci do 2000 uzytkownikow jednoczeSnie.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia I godziny)
Wszystkie dni tygodnia. 24 godziny na dob£.____________________________ ________________
9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_GLT: 1968W
Antena Sektorowa 21_GLT: 1968W
Antena Sektorowa 31_GLT: 1968W
Radiotinia RL1: 1230W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkosc emisji w sposob automatyczny do wartosci nie wi$kszych niz niezbpdne do
zapewnienia obslugi uzytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasadq dzialania systcmu telofonii komdrkowej
okreslona odpowiednimi normami.
11. Informacja czy stopieh ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujqcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkosc emisji, tak ze obowiqzujqce przepisy i normy dotyczqce pbl
elektromagnetycznych sa zachowane.
12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku 2 do
rozporzgdzenia, ktdre utracilo moc dnia 1 stycznia 2021 roku.
LP 1.

LP 2.

LP3.

LP4.

Wspdfrzidne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_GLT: (21o29,48.8"E,53°30'31.5"N)
Antena Sektorowa 21_GLT: (21<,29'48.8"E.53°30,31.5’'N)
Antena Sektorowa 31_GLT: (2r29,48.8,,El53>>3031.5,,N)
Radiolinia RL1: (21°29,48.3,,E,53<‘30,31.3"N)
Czistotliwosc pracy instalacji:
900MHz,23GHz

WysokoSc Srodkdw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GLT: 59,50m
Antena Sektorowa 21_GLT: 59,50m
Antena Sektorowa 31_GLT: 59,50m
Radiolinia RL1: 56,30m
Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_GLT: 1968W
Antena Sektorowa 21_GLT: 1968W
Antena Sektorovsa 31 GLT: 1968W

Radiolinia RL1:1230W

LP5.

Zakresy azymut6w i kat6w pochylenia osi glbwnych wigzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:
Antena Sektorowa 11_GLT: azymut 0°, pochylenie 0-6° (900MHz)
Antena Sektorowa 21_GLT: azymut 120°. pochylenie 0-6° (900MHz)
Antena Sektorowa 31_GLT: azymut 240°. pochylenie 0-6° (900MHz)
Radiolinia RL1: azymut 257° +/-30°. pochylenie 0°
LP 6. D!a anteny Antena Sektorowa 11_GLTmiejsca dostppne dla ludno&ci nie znajdujq sip w okreslonej we
wskazanym ponitej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osijej gfdwnej wiqzki
promieniowania.
Dla anteny Antena Sektorowa 21_GLT miejsca dostppne dla ludnosci nie znajdujq sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gfdwnej wiqzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 31_GLT miejsca dostppne dla ludnosci nie znajduja sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wiqzki
promieniowania.
a zatem. zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostppnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spofeczehstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko. tj. Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 rw sprawie przedsipwzipc mogqcych znaczqco oddzialywad na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839). przedmiotowa 'mstaiacja nie jest kwalifikowana jako przedsipwzipcie mogqce zawsze bqdz
mogace potencjalnie znaczqco oddzialywad na Srodowisko.
LP 7. Sprawozdanie z wykonanych pomiardw poziomow pdl elektromagnetycznych. o ktorych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony Srodowiska - jako zafacznik.
13. Miejscowosc, data: Gdansk, 2022-05-05
Imie i nazwisko osoby reprezentuj^cej prowadz^cego instalacj§: Magdalena Sokdl
Sijnitint V:>: V-nlit-!
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