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OBWIESZCZENIE

W6JTA GMINY GNoJNo

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzernym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zniejszymi zmianami)
podaje siQ do publicznej wiadomoSci, w dniu 03 sierynia 2010 r. zostalo wszczQte
postepowanie w sprawie wydania decyzji iDwestycji celu publicznego dla zamierT,enia
irwestycyjnego poiegaj4cego na budowie przez Firlne ,,POLKOMTEL S.A. w Warszawie
d. Postepu 3 stacji bazowej telefonii kom6rkowej ,,PLUS GSM BT 12 177 Gnojno",
skladajqcej siq z wiezy kratowej H=50 m oraz kontenera zawierajEcego urzqdzenia potrzebne
do bezobslugowej pracy stacji na dzialce oznaczonej Nr ewid. 329 polozonej w miejscowosci
Gnojno.

Zakres przedmiotowei inwestycii obeim[ie:

A. Budowe wiezy kratowej ,,Wieza 2000-505 Nomul I II" o vysoko6ci H=50 m,
h'Taz z instalacjq trzech sztuk anten sektorowych GSM na wysokoici 50 m. n.p.t.
 kierunkowanych na azymuty B0o, 1800 i 2900,

B, Instalacjq trzech sztuk anten sektorowych UMTS na lrysokoSci 40 m. n.p.t.
ukierunkowanych na azymuty 800, 1B0o i 2900,

C. Instalacje tEech anten l4cznoSci n]ikrofalowej na wysokogci 44 n1. n.p.t.
ukierunkowanych na azJ,'muty 2630, 1200 i 0o,

D. Instalacjq dw6ch anten l4cztogci mikrofalowej na uysokoici 45 m. n.p.t.
ukieruflkowanych na az\,muty 2500 i 92o

E. MontaZ kontenera teletechnicznego zawierajEcego zespoly urzEdzei nadau'czo-
odbiorczych, stacjonarnego agregatu prEdotwdrczego, doprowadzenie zasilania
niskiego napiecia , wykonanie okablowania lEczqcego urz4dzenie z antenami,
\{l,Tlrowadzenie kabla swiat}owodowego do granicy dziatki, ogrodzenie terenu
i urzEdzenie placu manewrowego.

Wniosek wraz zal4cznikami znajduje siq w publiczlfe dostqpnym wykazie
prowadzonym plzez tut. Urz4d Gminy.

Informuje sie o moZliwoici zapoznania z aktami sprawy w godz. 7,30 15,30 pok6j
Nr 9 oraz skladania uwag i wniosk6w w terminie 14 dDi od daty nkazania sie niniejszego
obwieszczeDia tj. do dDia 10 wrzeinia 2010 r.
Jednoczesnie informuie siq, Ze treSa Diniejszego obwieszczenja zostaia zamieszczona na
stroDie intemetowej Uzqdu Gminy w GnojDie tj. \dww.bip.emjny.com.pl/q]]o_i!q/.

Pelniqcy funkcje
WOJTA qMINY PNOJNO
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