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Katowice, dnia 15.04. 2022 roku 
P4 Spółka z o.o. 
ul. Wynalazek 1 
02-677 Warszawa 
 
adres do korespondencji: 
 
P4 Spółka z o.o. 
ul. Murckowska 14 
40-265 Katowice  
 
  
 
  
  

 Prezydent Miasta Przemyśl 
 
 

Dotyczy: zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa 
telefonii komórkowej operatora P4 Spółka z o.o. nr PRZ3806B, 37-700 Przemyśl, 
Sportowa 6, obr. 0207, gm. Przemyśl, pow. Przemyśl 
 

Wniosek o priorytetowe rozpoznanie sprawy 
wobec konieczności usprawnienia działania sieci telekomunikacyjnej w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
 
 Działając w imieniu spółki P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                       
w Warszawie, powołując się na pełnomocnictwo załączone do akt, niniejszym wnoszę                                     
o priorytetowe załatwienie sprawy z dokonanego przez Spółkę w dniu 15.04.2022 r 
zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacji bazowej telefonii 
komórkowej nr PRZ3806B, zlokalizowanej: 37-700 Przemyśl, Sportowa 6, obr. 0207, gm. 
Przemyśl, pow. Przemyśl, w szczególności zaś o niezwłoczne rozpoznanie w/w 
zgłoszenia i wydanie, na podstawie przepisu art. 152 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. – Prawo ochrony środowiska, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu.  
 Pragnę wyjaśnić, iż pismem z dnia 17 marca 2020 roku (nr znaku DT-
WUKE.441.2.2020) Minister Cyfryzacji wystąpił do przedsiębiorców telekomunikacyjnych                      
z prośbą o zapewnienie niezawodności funkcjonowania sieci, wskazując, że „zapewnienie 
ciągłości usług wszystkim użytkownikom, w związku ze szczególną sytuacją zagrożenia 
epidemicznego, jest w tej chwili zadaniem priorytetowym”. Z podobnymi pismami, 
wskazującymi na kluczowe znaczenie usług telekomunikacji elektronicznej dla funkcjonowania 
państwa i obywateli, wystąpili Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (nr znaku 
DB.WSO.0450.4.2020.7 oraz nr DT.ZGN.6001.1.2020.1) oraz Przewodniczący Komisji 
Nadzoru Finansowego (nr znaku PIT-PITS.072.2.2020). W szczególności wskazano na 
potrzebę podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do zagwarantowania „priorytetu 
dla obsługi instytucji finansowych, rozumianych jako zapewnienie bezwzględnej maksymalnej 
dostępności oraz ciągłości działania, w tym w szczególności dla połączeń sieci Internet lub 
GPRS wykorzystywanych przez terminale POS; wiadomości SMS wykorzystywanych                          
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w procesie autoryzacji transakcji; transmisji wykorzystywanych na potrzeby płatności 
realizowanych za pomocą urządzeń mobilnych”.  

Wobec rozprzestrzeniania się epidemii i drastycznego zwiększenia się ilości ludności 
zmuszonej do pozostania w domach, jak również zwiększonej liczbie osób chorych w 
szpitalach, mobilne sieci telekomunikacyjne ulegają znacznemu obciążeniu, co może 
prowadzić do tymczasowych, poważnych ograniczeń w ich funkcjonowaniu. Uruchomienie 
instalacji, której dotyczy dokonane przez Spółkę zgłoszenie, ma niezwykle istotne 
znaczenie dla zapewnienia niezawodności i ciągłości pracy sieci. 

Przez wzgląd na fakt, iż sprawa jest niezwykle pilna, a prośby i żądania podjęcia 
natychmiastowych działań kierują do Spółki - jak wyżej wykazano – Organy 
administracji, proszę o potraktowanie sprawy priorytetowo i wydanie stosownego 
zaświadczenia w pierwszym możliwym terminie. 
 
          

Z wyrazami szacunku,  
 
Pełnomocnik P4 Sp. z o. o. 
Wioleta Jakubczyk 

 
 
 
załączniki:  

1) pismo Ministra Cyfryzacji z dnia 17 marca 2020 roku 
2) pismo Przewodniczącego KNF z dnia 19 marca 2020 roku 
3) pismo Prezesa UKE z dnia 20 marca 2020 roku oraz z dnia 25 marca 2020 roku;  
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