
FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację  dokonujący jej zgłoszenia 

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia 
Starosta Powiatowy w Otwocku, 

05-400 Otwock, ul. Górna 13, 
Wydział  Ochrony Środowiska 

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację  
BT16424 MLĄDZ 

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się  
instalacja, wraz z podaniem symboli KTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się  instalacja 

woj. mazowieckie: 10071400000000 
powiat — otwocki: 10071412917000 
gmina — Otwock: 10071412917021 

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby 
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4 

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 
dz. nr 65, 66, ul. żurawia, Otwock, woj. mazowieckie 

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w 
sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879) 

instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż  
15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, z wyłączeniem instalacji 

używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej 

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość  produkcji lub wielkość  świadczonych usług 
usługi telekomunikacyjne nie obejmujące produkcji, 

wielkość  świadczonych usług: do ok. 3690 użytkowników jednocześnie 

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 
wszystkie dni tygodnia, 24 godz. / dobę  

9. Wielkość  i rodzaj emisji 
Pole elektromagnetyczne: stacja bazowa telefonii komórkowej. 

EIRP poszczególnych anten w punkcie 12 formularza, podpunkt 4) 

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji 
Instalacja ogranicza emisję  do wielkości niezbędnych do właściwego świadczenia usługi. 

Metoda zgodna z zasadą  działania telefonii komórkowej określoną  obowiązującym prawem. 

11. Informacja, czy stopień  ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
Stopień  ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Konstrukcja stacji ogranicza wielkość  emisji w taki sposób, że obowiązujące przepisy i normy w zakresie pól 
elektromagnetycznych są  zachowane. 



12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia: 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 

Ilość  
anten 
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Zakres 
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totliwości 
[MHz] 

Wys. 
zawieszenia 
środka anteny 
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Równoważna 
moc promie- 

niowana 
izotropowo [W] 

Azymut [0] 
[ ] 

 

Kąt 
pochylenia 

0 
Kwalifikację  
instalacji** 

Wyniki . 
Pomiarów*" 

1 
52°08'30,9 'N 
21°17'15,4"E 

1800/2100 27,0 4129 60 0-3/0-3 

TAK 

TAK 

1 
52°08'30,9 'N 
21°17'15,4"E 

1800/2100 27,0 4448 180 0-3/0-12 TAK 

1 
52°08'30,9 "N 
21°17'15,4"E 

1800/2100 27,0 4270 300 0-3/0-12 TAK 

1 
52°08'30,9'N 
21°17'15,4"E 900 26,3 2571 60 0-3 TAK 

1 
52°08'30,9"N 
21°17'15,4"E 

900 26,3 2331 180 0-3 TAK 

1 52°08'30,9"N 
21°17'15,4"E 900 26,3 2331 300 0-3 TAK 

1 
52°08'30,9"N 
21°17'15,4"E 

80000 30,0 380,2 8 - nie dotyczy TAK 

** Instalacja nie kwalifikuje się  do zaliczenia do inwestycji określonych w §.2.1. ani w §.3.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 

***Przeprowadzone pomiary pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska wykazały, że na terenie 
otaczającym instalacje nie występują  natężenia pól elektromagnetycznych przekraczające wartości graniczne dostępu dla 
ludności. 

Uwagi: 

13. Miejscowość, data (rok — miesiąc — dzień): Warszawa, 14-08-2020 
Imię  i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Magdalena Widłak 
Podpis 	1.k..Q9.01x2Le,ti..‹2.. 4b-,.:oCircdk_. 

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie 
Data zarejestrowania zgłoszenia 

-Ok 2,02,0  
Numer zgłoszenia 	i  
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