
AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU Z ! IANY NIEISTOTNEJ
l'Wypelnia podmiot prowadzący instalację dokonu.iący .iej zgloszenia
1 . Nazwa i adres organu ochrony Środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
Starosta Brzeski
ul. Robotnicza 20
49~300 Brzeg
2.  Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instal cję
BRG2505_A (zgłoszenie nr 3)
3.  Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin,  powiatów i województw), na któryh terenie znajduje się
instalacja, wraz  podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych,  na których terenie zajduje się instalacja.
woj. OPOLSKIE 2.5.16 (KTS: 10031600000000), pow. brzeski 4.5.16.31.01  (KTS: 10 31613101000), gm.
Grodków 5.5.16.31.01.03.3 (KTS:  10031613101033)
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.o.o., ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
49-200 Grodków, Krakowska 15, gm. Grodków, pow. brzeski
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska ż dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnevczne (Dz. U.  nr 130 pOz.  879).
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mni >j niż 15W, emitująca pola
eleklromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
7.  Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość ś iadczonych usług.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkośó Świadczonych ustug: sługi telekomunikacyjne
dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.
9.  Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
POSZCZególnych anten:
Antena Sekforowa 11   GNTU: 6703W
Antena Sektorowa 12  DHL: 9740W
Antena Sektorowa 13  V: 2643W
Antena Sektorowa 21   GNTU: 6703W
Antena Sektorowa 22-DHL: 9740W
Antena Sektorowa 23  V: 2643W
Antena Sektorowa 31   GHT: 6200W
Antena Sektorowa 32  V: 2643W
Antena Sekforowa 33  DLNU: 13067W
Antena Sektorowa 33  DLNU: 13067W
Radiolinia RL1: 6310W
Radio

'nia RL2: 3467W

10. Op s stosowanych metod ograniczenia emisji
h niż niezbędne doInstalacja ogranicza wielkośó emisji w sposób automatyczny do wartości nie większyi

zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu teletonii komórkowej
określona odpowiednimi nomami.
11.  lnfPrzepi,przedmormacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązujący i przepisami1nychtakich jak będąca'sy prawa nie określają stopnia ograniczenia emisji z instalacji radiokomunikac,

iotem zgłoszenia.
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okr ślonymi w załączniku 2 do
rozporządzenia

LP1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_GNTU: (17°23'14.8nE,50°4| '42.8"N)
Antena Sektorowa 12_DHL: (17°23'14.8"E,50°41.42.8"N)
Antena Sektorowa 13_V: (17°23'14.8"E,50°41 '42.8"N)
Antena Sektorowa 21_GNTU: (17°23'14.8"E,50°41 '42.8"N)
Antena Sektorowa 22_DHL: (17°23'14.8"E,50°41 '42.8"N)
Antena Sektorowa 23_V: (17°23'14.8"E,50°41 '42.8"N)
Antena Sektorowa 31_GHT: (17®23'14.8"E,50°41 '42.8"N)
Antena Sektorowa 32_V: (17®23.14.8"E,50®41 '42.8"N)
Antena Sektorowa 33_DLNU: (17°23'14.8"E,50°41 '42.8"N)
Antena Sektorowa 33_DLNU: (17°23'14.8"E,50°41 '42.8"N)
Radiolinia RL1 : (17°23'14.8"E,50®41 '42.7"N)
Radiolinia RL2: (17°23'14.8"E,50°41 '42.7"N)

LP2. Częstotliwość pracy instalacji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,13GHz,23GHz



+

LP3.LP4.LP5. sokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GNTU: 41,30m
Antena Sektorowa 12_DHL: 41,70m
Antena Sektorowa 13_V: 41,40m
Antena Sektorowa 21_GNTU: 41,30m
Antena Sekforowa 22_DHL: 41,70m
Antena Sektorowa 23_V: 41,40m
Antena Sektorowa 31_GHT: 41,30m
Antena Sektorowa 32_V: 41,40m
Antena Sektorowa 33_DLNU: 41,60m
Antena Seklorowa 33_DLNU: 41,60m
Radiolinia RL1 : 39,10m
Badiolinia RL2: 37,80m
Emisia pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)poszczególnychanten:

Antena Seklorowa 11   GNTU: 6703W
Antena Sektorowa 12  DHL: 9740W
Antena Sektorowa 13  V.. 2643W
Antena Sektorowa 21   GNTU: 6703W
Antena Sekforowa 22  DHL: 9740W
Antena Sektorowa 23  V: 2643W
Antena Sektorowa 31   GHT.. 6200W
Antena Sektorowa 32  V: 2643W
Antena Sektorowa 33  DLNU: 13067W
Antena Sektorowa 33  DLNU: 13067W
Radiolinia RL1.. 6310W
Radiolinia RL2: 3467W
Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych antenlnstalacji:

A.ntFna S^eĘt?rowa 1.1__G_N.IU: azymut_ 45°  , pochylenie 0-11 ° (900MHz), pochylenie 2-i 1 ° (2i ooMHz)A.n_t?naS^e!t?rowa1.2__P.HL:azyrryt_±5®,ppc_hylenie0-11°(1-800MHzj,bochjlenie0-11°(2600MHz)ĄntpnaS_ektorowa13_V:azymut45°,pochylenieo-io°(8doMHz)A^n_t.e_na_S^eT?rowa2^1._G_N.IU:azymyt.!9f)°,po_chylenie-0-10°(9ÓOMHz),pochylenie2-10°(2iooMHz)A.n_t,e_n_aS.eFfprowa2^2__P.HL:azyrriyt_!P0°,ppc_hyl-enie0-10.(1-800MHzj;bochjienieo-iO°(26óóririijĄntęnaS_eFtorowa23_V:azymut180°,pochylenieO-iO°(8doMHz)A^!_tLe_n_a_S^eĘtf>rowa3.1._ę.HT:azyT_ut__3_00°,p.oc_hylenieO-j0°(900MHz),pochylenie2-10®(2600MHz)ĄntęnaS_eĘlorowa32_V:azymut300®,pochylenie0-10°(8doMHz)A^n_t.e_!_a_S.e_T2_rowa3^3^_D_+y.y.:azymut.2_7_O_®_,pocpylpnieo`-7°(180óMHz),pochylenieo-7°(2iooMHz)A.n_tęr_ę.Sekprpwa33_PLN_y:a.z_yp]ut33P..,pochylenieO-5.-(i8ooMHżi,.pocr;yienieo-5o`(żi-óióririiż)RadioliniaRL1..azymut110®+/30°,pochylenie0-®

899!9!jp!ąJ3±2:±Zy!m_u_t 141 ° +f30® , pochyienie oo
LP6.

PI_g.fnteny Antepę Sektorowa .11_ęNT.y piójś_ca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej wewskazanympo.niżejrozporządzeniuodległościodśroc]kaelekfrycznegoanteniw-ośijćjgłównejwińki

promieniowania,
Dla.anteny Antepę §ektorowa .12_PHL__miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej wewskazanympo.niżejrozporządzeniuodległościodśrbdkaelekfrycznegoanteńyh.osi.jejgłównejriiązk.i

promieniowania,
Dla.anteny Antepa Sektorowa _13_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej wewskazanympo.niżejrozporządzeniuodległośc.iodśrodkaelektrycznegoańteńjw-osijejgłównójwiązki

promieniowania,
Dla.anteny Antepg §ektorowa .21_ęNTU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej wewskazanympo.n.iżejrozporządzeniuodległościodŚrodkaelektrycznegoanteniw-ośijćjgłównejwińki

promieniowania,
Dla.anteny Antepa §ektorowa .22_PHL miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej wewskazanympo_niżejrozporządzeniuodległościodŚnDdkaelektrycznegoanteńyń-osi-jejgłównejriiązki

promieniowania,
Dla.anteny Antepa §ekforowa .23_y miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej wewskazanympo.niżejrozporządzeniuodległościodŚrodkaelektrycznegoańteńjw-osijejgłównójwiązki

promieniowania,
Dla.anteny Antepę §ektorowa .31_ęHT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej wewskaĘanympo.niżejrozporządzeniuodległościodŚrodkaelekfrycznegoanteńyh-osiiejgłównejwiązki

promieniowania,
Dla anten   Antena Sektorowa 32  V mie.sca dost    ne dla ludności nie zna.d4ą się w określonej we



•1

wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od Środka elektrycznego anti ny w osi jej głównej wiązki
]

promieniowania,
11(1111

Dla anteny Antena Sektorowa 33_DLNU miejsca dostępne dla ludności n.ie najdują s.ię w określonej we
wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od Środka elekfrycznego anti ny w osi jej głównej wiązk.i
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 33_DLNU miejsca dostępne dla ludności nie najdują się w określonej we
wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od Środka elektrycznego anti ny w osi jej głównej w.iązk.i
promieniowania,
a zatem, zgodnie z pizepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dni, 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńs w ochronie Środowiska
oraz o ocenach oddziaływan.ia na Środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady M istrów z dnia 10 września !1

2019 r. w sprawie przedsięwzięó mogących znacząco oddziaływaó na Środo isko (Dz.U. 2019 poz:
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie ogące zawsze bfflź

1111111i,111i1  11(11111)\1!1(1111    11[1!1!

mogace potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
LP7. Wynikipomiarówpoziomówpólelekfromagnewcznych-jakozałąc;7pł((rap rizporidld/Ą

13.  Miei]scx)woSó, da+a..    Katowice, 2020-05-18
lmię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:     W/.o/  fa Jakubczy

Podpis:

I]. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie              `` /1
Data zarejestrowan ia zgłoszenia                                                      Numer zgłoszen ia
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