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OBWIESZCZENIE

W6JTA GMII\ry GNoJNo

z dnia 05 paidziernika 2010 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 usta\ry z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami)
podaje sie do publjcznej wiadomo6ci, w dniu 04 paidziernika 2010 r. zostala wydana decyzja
W6jta Gniny Cnojno znak: BPP-7331/35/10 z dDia 04.10.2010 r. w sprawie inwesrycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajqcego na budowie przez Firme
,,POLKOMTEL S.A. w Warszah/ie ul. Postqpu 3 stacji bazowej telefonii kom6rkowej
,,PLUS GSM BT 1,2177 Gnojro", skladajAcej siq z wiezy kratowej H=50 m oraz konrenera
zawierajqcego urzqdzenia potrzebne do bezobslugowej pracy stacji na dzialce oznaczonej Nr
ewid.329 poloTonei \^ r eisco\^o\ci Lnoj[o.

Zakres przedmiotowei inwestycji obejmuie:

A. Budowe wiezy loatowej ,,WieZa 2000-505 Nolmal I lI" o wysol(osci H=50 m,
urraz z instalacjA trzech sztuk anten sektorowych GSM na wysokoici 50 m. D.p.t.
ukierunkowanych na azymuty B0o, 1B0oi 2900,

B. Instalacje t[ech sztuk anteD sektorowych UMTS Da \dysokosci 40 m. n.p.t.
ukierunkowanych na azymuty B0o, 1B0o i 2900,

C. Instalacje trzech anten lEcznoici mikrofalowej na wysokoici ,14 m. n.p.t.
ukierunkowanych na azymuty 2630, 1200 i 00,

D. hrstalacjQ dw6ch anten lEczno6ci mikrofalowej na wysokosci 45 m. n.p.t.
ukierunkowanych na azynuty 2500 i g2o

E. MoDtaZ kontenera leletechnicznego zawieraj4cego zespoly ulzqdzeri nadawczo-
odbiorczych, stacjonamego agregatu prqdotw6rczego, doplowadzenie zasilanits
niskiego napiqcia , wykolanie okablowalia lqczEcego urzqdzenie z antetrami,
wyprowadzenie kabla Swiatlowodowego do gralicy dzialki, ogrodzenie terenu
i urzqdzenie placu manewfowego.

Akta sprawy wraz z zal4cznikami znajdujq sie w publicznie dostqpnyrn wykazie
prowadzonym przez tut. UrzEd Gminy.

lnformuje siq o mozliwoici zapoznania z aktami sprawy w godz. 7,30 f5,30 pok6j
Nr 9 oraz sklada a uwag i wniosk6w w terminie 14 dni od daty ukazania sie Diniejszego
obwieszczenia tj. do dDia 20 pazdziernika 2010 r.

Jednocze6Die informuje siQ, Ze tre6t niniejszego obwieszczenia zosta{a zamieszczona na
stronie internetowej Urzedu Glniny w Gnojnie tj. wwv.biB4l]]!4leqt!.pllglqjllq/.
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