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Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wydział ochrony Środowiska i Rolnictwa

dotvczv stacii bazowei telefonii komórkoweioperatora P4 Sp. z o. o. NWD4421 A
Zgodnie z wymogami
RozPoRąDzENlA MlNlsTRA ŚRooowsKA z dnia 2lipca 2O1O r' w sprawie zgłoszenia instalacji
wytwazających pola elektromagnetyczne (Dz' U.2010 NR 130 PoZ. B79)
i

RoZPoRąDzENlA MlNlsTRA ŚRooowsKA z dnia 2 lipca 2O1o r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja Wymaga zgłoszenia (t. jedn. Dz. U.2019, Poz' 1510)
oraz
na podstawie ań. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska zdnia 27 kwietnia 200'l r'

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warczawie zgłasza instalację wytwazającą pole elektromagnetyczne:
05-152 Sowia Wola, Konowa, dz. nr 100/32, gm' Czosnów, pow' nowodworski
RÓwnocześnie wyjaŚniam, Że zgodnie z treścią postanowień Załącznika nr 2 do Rozporządzenie Ministra
Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwazających pola
elektromagnetyczne: ,,w zgłoszeniu instalacji (...) podaje się następujące dane: 7' wyniki pomiarów
poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w ań. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska, ieśIi takie bvłv wvmaqane".
lnstalacja objęta niniejszym zgłoszeniem nie została jeszcze uruchomiona, a co za tym idzie nie
rozpoczęło się rÓwniez jej użytkowanie' Zgodnie z postanowieniami art. 122a:

,,1' Prowadzący instalację oraz użytkownik unądzenia emitującego pola elektromagnetyczne,
ktÓre są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu
znamionowym nie niŻszym niŻ 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub
radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, ktÓrych rÓwnoważna moc promieniowana
izotropowo wynosi nie mniej niŻ 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30
kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów póI elektromagnetycznych w
środowisku:
1| bezpośrednio po rozpoczeciu użvtkowania instalacii lub ułzadzenia:
2) każdorazowo W plzypadku zmiany warunkÓw pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany

spowodowanej zmianamiw wyposażeniu instalacjilub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ
na zmianę poziomÓw pÓlelektromagnetycznych, ktÓrych ŹrÓdłem jest instalacja lub urządzenie.
2. Wyniki pomiarÓw, o ktÓrych mowa w ust. 1, pzekazuje się wojewÓdzkiemu inspektorowi ochrony

ś rodow i s ka i p a ń stwow e m u woj ewÓd z ki e m u i n s p e kto row i s a n ita rn e m u ".

Zatem stosownie do treści art.122a ust'1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony Środowiska, wykonanie pomiarów
poziomÓw pÓl elektromagnetycznych w środowisku nie było i nie jest obecnie Wymagane, gdyż nie
rozpoczęto uŻytkowania instdlacji. l

Wnioskodawca informuje jednocześnie, że w/w pomiary zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami
ań' 122a w stosownym terminie określonym obowiązującymi pzepisami prawa, po uruchomieniu
przedmiotowej instalacji, a ich wyniki pzekazane zostaną właŚciwym organom.
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Niemniejjednak, w celu umozliwienia organowi prowadzącemu niniejsze postępowanie weryfikacji faktu,
Że pzedmiotowa instalacja nie należy do kategorii pzedsięwzięĆ mogących zawsze znacząco
oddziaływaÓ na środowisko, ani do kategorii pzedsięwzięÓ mogących potencjalnie znacząco
oddziaływaĆ na środowisko w załączeniu pzesyłam dokument potwierdzający kwalifikację instalacji jako
pzedsięwzięcia nie zaliczanego do żadnej z poryŻszych kategorii z uwagi na fakt, ze miejsca dostępne
dla ludności nie znajdują się w określonej w Rozpoządzeniu Rady Ministrów zdnia 9 listopada 2010 r' w
sprawie pzedsięwzięć mogących znacząco oddziaływaÓ na środowisko odległości od ŚrodkÓw
elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głÓwnych wiązek promieniowania.

Załączniki:
- Formulaz zgłoszenia stacji NWD4421-A;
- Pełnomocnictwo wrazz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od złoŻenia dokumentu

pełnomocnictwa;
- DowÓd uiszczenia opłaty skarbowej za zgłoszenie.
- Kwalifikacja instalacjiwedle Rozpoządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2O10 r' w

s p rawie pzed sięwz ięĆ mo g ących znacząco oddz iaływać n a Ś rod owis ko'

Z powaŻaniem
Koordynator oŚ

Monika Jankowska
(22)31e406e

kom.790006525

Zaządu
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l. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia
1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do pzyjęcia zgłoszenia
Sfarosfwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Wydział och rony Środowiska i Roln ictwa
ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
2. Nazwa instalacjizgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
NWD4421_A (zgłoszenie nr 1)

3. określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.
woj. MAZOWIECKIE 2.1.14 (KTS: 10071400000000), pow. nowodworski 4.1.14.29.14 (KTS: 10071413014000),
gm. Czosnów 5.1.1 4.29.1 4'02.2 (KTS: 1 0071 41 301 4022)
4. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ulTaśmowa 7' 02-677 Warszawa
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
05-152 Sowia Wola, Konowa, dz. nr 100/32, gm' CzosnÓW, pow. nowodworski
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozpoządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 201Or. w
sprawie zgłoszenia instalacjiwytwazających pola elektromagnetyczne (Dz' U' nr 130, poz. 879).
lnstalacja radiokomunikacyjna, ktÓĘ moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niŻ 15W, emitująca pola
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkośĆ produkcji lub wielkoŚÓ świadczonych usług.
Usługitelekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. WelkoŚć Świadczonych usług: usługitelekomunikacyjne dla
ilości do 2000 użytkownikÓw jednoczeŚnie.
B. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dnitygodnia, 24 godziny na dobę.
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równowaznych mocach
poszczególnych anten:
Ante na Sektorowa 1 1 _DG HLNTUV : 1 6298W
Ante na Sektorowa 21 _DG HLNTUV : 1 6298W
Antena Sektorowa 31_GTV: 3850W
Antena Sektorowa 41_DHLNU: 19871W
Radiolinia RL1: 5888W

promieniowanych izotropowo (EIRP)

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
lnstalacja ogranicza wielkośl emisji w sposÓb automatyczny do waftości nie większych niŻ niezbędne do
zapewnienia obsługi użytkownikÓw sieci. Metoda zgodna z zasadą działania sysfemu telefonii komórkowej
okreŚlona odpowiednimi normami.
11. lnformacja czy stopień ograniczenia wielkości emisjijest zgodny z obowiązującymi pzepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak Że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pÓl
e le ktro mag netycznyc h są z ach owa n e.

12. SzczegÓłowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do
rozpoządzenia

LP1 WspÓłzędne geograficzne anten instalacji:
Ante n a Se ktorowa 1 1 _D G H LNT UV : (20' 3 8'04. 1 " E, 52" 20' 58. 6" N)
Ante n a Se ktorowa 2 1 _D G H LNT UV : (20' 3 8' 0 4. 1 " E, 52" 20' 58. 6' N)
Ante n a se ktorowa 3 1 _G TV : (20' 3 8'.04. 1 " E, 52' 20'. 5g. 6" N)
Ante n a Se ktorowa 4 1 _D H LN U : (20" 38'0 4. 1 " E, 52" 20' 58. 6" N)
Radiolinia RL1 : (20'38'04.1 "E,52"20'58.6"N)

i
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LP 2.

B00M Hz,900MHz, 1 800M H z, 21 00 MHz, 2600M Hz,23G Hz
CzęstotliwośÓ pracy instalacji:

LP 3. V$sokośÓ Środków elektrycznych anten nad poziomem terenu
Antena Sektorowa 1 1 _DG HLNTUV: 43,00m
Ante na Sektorowa 21 _DG HLNTUV : 43,00m
Ante na Sektorowa 31 _GTV : 43,00m
Ante na Sektorowa 41 _D HLNU : 43,00m
Radiolinia RL1:43,00m

LP 4. netycznego o rÓwnoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczególnych anten:
Ante na Sektorowa 1 1 _DG HLNTUV : 1 6298W
Ante na Sektorowa 21 _DG HLNTUV : 1 6298W
Antena Sektorowa 31_GTV: 3850W
Antena Sektorowa 41_DHLNU: 19871W
Radiolinia RL1:5888W

Emisja pola elektromag

LP 5. nia osi głównych wiązek promieniowania poszczegÓlnych anten
lnstalacji:
Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV: azymut 0" , pochylenie 0-7" (800MHz), pochytenie 0-7" (g11MHz),
pochylenie 2-7" (1800MH2), pochylenie 2-7' (2100MH2), pochylenie 2-7' (2600MH2)
Antena Sektorowa 21_DGHLNTUV: azymut 100" , pochylenie 0-7" (B))MHz), pochylenie 0-7" (900MHz),
pochylenie 2-7' (1800MH2), pochylenie 2-7" (2100MH2), pochylenie 2-7" (2600MH2)
Antena Sektorowa 31_GTV: azymut 200" , pochylenie 0-10" (B))MHz), pochylenie 0-10" (9)OMHz)
Antena Sektorowa 41_DHLNU: azymut 240" , pochylenie 0-6" (1800MH2), pochylenie 0-6" (2100MH2),
pochylenie 0-6" (2600MH2)
Radiolinia RL1: azymut 56" +/-30", pochylenie 0'

Zakresy azymutów i katÓw pochyle

LP 6. V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują sig w
określonej we wskazanym poniżej rozpoządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej
głÓw n ej wi ąz ki p ro mie n iow a n i a,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_DGHLNTUV miejsca dostępne dla ludnoŚci nie znajdują się w
określonej we wskazanym poniżej rozpotządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej
głÓw nej w i ąz ki pro m ie n i ow a n i a,
Dla anteny Antena Sektorowa 31_GTv miejsca dostępne dla ludnoŚci nie znajdują się w określonej we
wskazanym poniŻej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osijej głÓwnej wiązki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 41_DHLNU miejsca dostępne dla ludnoŚci nie znajdują się w okreśtonejwe
wskazanym poniŻej rozporządzeniu odległoŚci od środka elektrycznego anteny w osi jej głÓwnej wiązki
promieniowania,
a zatem, zgodnie z pzepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozpotządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 r. w sprawie pzedsięwzięć mogących znacząco oddziaływaÓ na
1839)' przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako pzedsięwzięcie
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko'

Dla anteny Antena Sektorowa 11 DGHLNTU

(Dz. U. 2019 poz.
zawsze bądŹ

13. MiejscowośĆ, data: Warszawa, 2020-02-03
lmię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

I

Podpis:

,*^r":**jMonika

Pel!

(u,tun

ll. Wypełnia organ ochrony środowiska przyj mujący zgłoszen ie
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Data zaĘestrowania zgłoszenia Numer zgłoszenia

P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7,02-677 Warszawa, Xlll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sąd Rejonowy dla m' st. Warszawy KRs 000021 7207 REGoN 01 5808609 NlP 951_21-20_077 Kapital zakładowy 48.856.500,00 PLN


