
AKTUALlzACTA DANycH msTALAc]I po wpRowADZENlu zMdinstalac.ędokonuiącyiejzgloszenia
)  YNIEISTOTNEJ

1. Wyp1.Nazwaeln]a podmiot prowa   zący                 .iiadresorganuochronyśrodowiskawłaściwego do przyjęcia zgłoszenia

Starosta Brzeski
ul. Robotnicza 2049-300Brzeg

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalaciBRG2o01_D(zgłoszen_i@ni3|ęl                          •d..

3.  Okreśinstalacjwoj.OP5.5.16.3 lenie nazw jednostek terytorialnych (gmin,  powiatów i województw), na którycha,wrazpodaniemsymboliNTSjednostekterytorialnych,naktórychtereniezna-6LśkiiErż:.ś.|6(KTś:10031600booooo),pow.brzeski4.5.16.31.01(KTS:1003i.oi.Oi.i(KTS:10031!fil±191911lt  renie znaj   uje sięjujesięinstalacja.1(613101000),gm.Brzeg

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
jP4 Sp. z.o.o., ul Ta_Śmowa 7, 02-677 Warszawa5.Adreszakładu,naktóregoterenieprowadzona jest eksploatacja instalacji

(oo Brzea. Armii Krajowej 7, gui±ęgngl±!±=ęs±±49-36.RodzsprawieInstalac •,    .,    `         T  .  ,    .        .ajinstalacjizgodniezzałącznikie=' nr 2 ;ozporządzenia Ministra Środowiska zzgłoszeniainstalacjiwytwarzającychpolaelektromagnetyczne(Dz.U.nr130,j-=rżJ;ókomunikacrijna,-którejńi-oóp_r§T!ępioyapgjz_o!r.opowowynosiniemniej
d   ia 2 Iipca 2010r. wpz.879).iż15W,emitującapola

7.  RodzUsługit,aj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świ-e'Iók-ś-ńi;;ikacyjnebez.prowadzeniaprodukcji.WielkośóŚwiadczonychusług:u#„ę;.°,:,yeckho#*acyne
użvtkown ików jednocześnie Ial'O8.CzasClaofunkcjonowania instalacji (dni tygodni= i godziny)

Wszvstkie dni tygodnia, 24 godz_iniiiiąi!9±±y9.Emis
ja pola eiektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotr powO (EIRP)

poszczególnych anten :-AntenaSektorowa11_DGHLNTV: 19686W

Antena Sektorowa 21   DGHLNTV: 19630W
Antena Sektorowa 31  _DGHLNTV: 19660W
Radiolinia RL1 :  1778W
Radiolinia RL2..1778W
10, Opis stosowanych metod ograniczenia emisjiInstaiacjaograniciawielkośóemisjiwsposóbautomatyczny do w.artpsc! nię więąszyczapewńieni-aobstugiużytkownikówsieci.Metodazgodnazzasadądziałaniasystemu

niź niezbędne doelefoniikomórkowej

określona odpowiednimi normąmj:
11.  lnformacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymPrzepisyprdwariieokreślajĘstopniaograniczeniaemisjizinstalacjiradiokomunikacyj, przepisamiychtakichjak będąca

przedm iotem zgłoszenia.
12. Szczegóło;e dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okr ślonymi w załączniku 2 do

rozporządzenia

LP1. Współrzędne geografi&ne anten instalacji:AnienaŚekto;owa11_DGHLNTV:(17.27.56.5"E,50°51 '29.6"N)

Antena Sektorowa 21_DGHLNTV: (17®27'56.5"E,50°51 `29.6"N)
Antena Sektorowa 31_DGHLNTV: (17°27'56.5"E,50®51 '29.6"N)
Radiolinia RL1 : (17°27'56.5"E,50° 5i'29.6"N)
Radiolinia RL2: (17°27'56.5"E,50°5i '29!±:±±

LP2. Częstotliwość pracy instalacji :
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz

LP3. Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11   DGHLNTV: 27,80m
Antena Seklorowa 21   DGHLNTV: 27,80m
Antena Sektorowa 31   DGHLNTV: 27,80m
Radiolinia RL1 : 28,20m
Radiolinia RL2: 27,00m

LP4. Emisja pola el=ktrśmagnetycznego o równoważnych mocach promieniowan  ch izotropowo (EIRP)

poszczególnych anten :
Antena Sektorowa 11   DGHLNTV:  19686W
Antena Sektorowa 21   DGHLNTV:  19630W
Antena Sektorowa 31   DGHLNTV: 19660W
Radiolinia RL1 : 1778W



Radiolinia RL2: 177ffN

zakresyazymutówika5Wi6ćfirifiF65T6Bffiffi"Ężai5ffiĘfiĘwffiEi6śż5ż656fiF=:ffi
lnstalacji:
ADnotcehnv;esn;eft,°or?#Ran`n'M-HD,fHnL!T!żanz^yT,t.2.5^.^i.RL3C_\hy!e_n_jLe..P_-?:_(9P9.M^H_Z_).,.Ppęhylenjeo-2.(900MHz),
pAoncłhayn,aen±e^b2ło^.t:`:.0^0.MHf,:ppc,PMg.njeż2.t2,.0.OjyHzj,,pópńy;e:je`Żo.7;óóó,hrtif,
ADnotcehnv;esn:e:fo°or?#Ran2n'M-HD,fHnL^N.P!,ża.3^y*,t.1,4^5^°..„Rś\dh_j!ei;ii.ijF_.-!!S^óĘ_VHSj.,;ip'pchyienieo-i°(9ooMHz),
PA°ncłhayn'źn#^,3.°^.(!.:.°.°.MHE):PPC.!T!?_n!ó2°(?1^0^0_rihz),iophj.ićnióż.-iżóóóiń'H:i)
Annot.:hnv;e:n;af!9°.rA°oW,ęR3#n-3Ś,H\L!^jy[„:^Z.y::d.t%6::;^P^óiifir_i\e;_j-ż-_jĄ:-(!óó^fiftj_,.;;_o_€h_yienieo-4°(90oMHz),
PD°.Crih,y!:nn..i.e3:4,°.(.1.:P_0.MTZ^)=oP?fh.y^Ioeć_ię_3_-4:(?iojpMriz),pochyieriići:i;-('góióióiń'ń-z)
R_ad!pljrip R_+1_: azymut 108° +/-3-o°, pochyieńie oo
Radiolinia RL2: az 'mut 32oo +r3oo 'lenie 00
D3:23:.tkean7ya§`:Snna^nsffor^ro.x:::=.D^G.F.L^N^]^V~Tłeł::a.g3_s_t.P_Pn_3q,P,udnoścjnjęznajdująsjęwokreś,onej
Wu;a#:jkha:^a:!amn..P^:,n!Izn€!rozp0rządzeniuodległ0Śćiodśrodkaelek{ryći;óóó;ń;;;;:;-oJs`i;óJł'i#;#;-ej
`^liż>-Iri  r`nr`r.rii^n:^\i\i^^:^Wiązki promieniowania ,------- | ---.- ig -.-.--.. i  ..  v-. ,v, t,,vvv ,,.,
D3:2=.tkean,ya!`!Snna^ns:a#°,:°.::_2!=.D^G.T.L^N.|_V_Ti,e_j§S9.9?_S}.3Pnęqlęludnościnieznajdująsięwokreśionej

Y:^:a:Lsfna:^a:!bmn.,P^:,n.izn:!rozporządzeniuodległość.iodśrodkaelektrycznóóó;ritó;;;:;-oJs`iióó;ó:;:;-ejwiązki promieniowania,
D":2\%tkean,yaĄ`!Snna^n3±:°.:°.!f_3!=.D^G.H.L_N.y_Tiłe_j:S9.g?_S_t.3Pnęqlpludnościnieznajdująsięwokreśionej

Y!^;.::.f::^a:!^mn:P^:!^.i3:!rozporządzeniuodległośćiodśrodkaeiekfrycznśóóiritó;;;;:;-oJs`iióó;Ó-;;-ejwiązki promieniowania,

?.Azft^:^m_i_393!.n:j_ez3_P_ĘS.Pi:a.mi yyqa.nyT.i na Poqstavie art. 60 ustawy z dnia 3 paździemika 2oosr. oU_d.:S15P_n_ifpi_u_!rf_orTęc!iośrpdowiskd.ijegę-ochronie,udziaiespołóćiieiśiŃ;J-ó;óńkń.i:.`Ś-r:óó;:,śkva
o.r^a,z^o_o:p!_a_3_h?qdziabr^!.ania.ngśrodowis.ko,tj.RozporządzeriiemRadyMińi-śt;ó;-i-ó;ii.i-ó-ii:€€-nia
2,OQIQ9o\r.!~S^PAra_y!:^P.Z_e:gż!ę_y_Z_i..ę_ć_Po,ggfych3.n.aczącópd.działywęó.niś;óó-óńóki;-(ói:ó:2óii;i;iśi.
ło®h\    ,^---_,__.._J_---_   ,___1_,_  _ ..,.,           J"~l,1839), przedmiotowa instalacja nie je

co oddziałZnacz
Wyniki pomiarów poziomów pól

13.  Miejscowość,

ać na Środowisko.
st. kwal.ifikoyan.a jako przedsięwzięcie mogąc-e za

elektromagnetycznych -jako

da+a..    Katowice, 2020-05-18
lmię i nazwisko osoby reprezentuj.ącej prowadzącego instalację:

Podpis:

ełnia or an ochron środowiska
Data za rejestrowan ia zgłoszenia

łoszenie
Numer

załączn.ik(rapor_t__z

Jakubczyk


