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Prowadzący instalację
P4 Sp. z o. o.
ul. Taśmowa 7
02 - 677 Warszawa
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P4 Sp. z o. o.
ul. Roosevelta 18,
60-829 Poznań

Starostwo Powiatowe w Kole

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

dotyczy stacji bazowe; telefonii komórkowe; operatora P4 Sp. z o. o. KLS3131

Zgodnie z wymogami

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji
wytwarzających pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)
i
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. jedno DZ. U. 2019, POZ. 1510)
oraz
na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada informację o zmianie danych w instalacji
wytwarzającej pole elektromagnetyczne:

dz. nr 204, AM-2, obręb 0003 Drzewce, 62-641 Olszówka, gm. Olszówka, pow. kolski

Zmiana jest nieistotna i zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami nie powoduje zwiększenia wartości
natężenia PEM w miejscach dostępnych dla ludności powyżej Y2 wartości dopuszczalnej tj. od 3,5 V/m
dla zakresu od 3 MHz do 300 GHz (zgodnie z wytycznymi
http://www.gdos.gov.pl/files/OOS zal/Ochrona-srodowiska-przed-polami-elektromagnetycznymi-
Inform ator -d la-ad ministracj i-samorzadowe j.pdf)

Przedłożenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - informacje na temat zmiany parametrów określone są w
jedynym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Załączniki:

1. Formularz przedmiotowej instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne.
2. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych przedmiotowej instalacji.
3. Notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo do reprezentowania prowadzącego instalację.
4. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Do wiadomości: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
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