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OBWIESZCZENIE
o zebranym materiale dowodowym w post^powaniu administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy Kodeks poste_powania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 )
oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r.
poz. 199 )
zawiadamiam
o zebranych dowodach i materialach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego , z wniosku Orange Polska S.A. , reprezentowanej przez pelnomocnika Monike Madejak dla
zamierzenia inwestycyjnego polegaj^cego na budowie stacji bazowej telefonii komorkowej sieci ORANGE
,,Budziszewice" o kodzie 88167/18036 jako urzajizenia infrastruktury technicznej i budowli w postaci wiezy
antenowej dla potrzeb montazu na niej:
- trzech anten sektorowych o azymutach 10° ( typ anteny 80010669 KATHREIN ), 110° (typ anteny
80010669 KATHREIN ) i 230° (typ anteny 80010669 KATHREIN ) na wysokosci 39 m n.p.t., pochyleniu
wia^zki gl6wnej tilt 0-6 deg, max. tilt 8 deg. umozliwiaja^cych emisje w pas"mie 900 MHz, r6wnowazna moc
promieniowania izotopowo P EIRP kazdej z anten wynosic" b?dzie 5286 W,
- dw6ch anten radioliniowych o azymucie 64 ( RLA23006 typ anteny ANDREW VHLP2-23 0.6 m ) i 251 (
RLA15006 typ anteny ANDREW VHLP2-15 0.6 m ) na wysokos"ci Srodka anteny 36 m n.p.t. (na
kierunku Zelechlinek i Rokiciny - Wysypisko Smieci) o maksymalnej mocy 676 i 355 W
wraz z towarzysza^ca^ infrastruktury techniczna^ w postaci instalacji elektrycznej, kontenera zawieraja^cego
urzajizenia nadawczo-odbiorcze na dzialce o nr ewid.: 55 w obr?bie Teodor6w, gmina Budziszewice wraz ze
zjazdem publicznym z drogi publicznej (gminnej) znajduja^cej si? na dzialce o nr ewid. 34

W zwi^zku z powyzszym inform uj?, ze strony moga^ zapoznac si? z materialem dowodowym
zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak rowniez wypowiedziec si? co do zebranych dowodow i
material6w oraz zgloszonych zadari w terminie 7 dni od daty doreczenia zawiadomienia w Urzedzie Gminy w
Budziszewicach
/ pokoj nr 2 /.
Uwagi i zastrzezenia stron zostanq wlqczone do akt sprawy i rozstrzygni^te b^dq w treSci decyzji.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomos"ci poprzez zamieszczenie przez okres 14
dni na tablicy ogloszen w solectwie Teodor6w oraz kurendq_ w tym solectwie za poSrednictwem soltysa, na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz?du Gminy w Budziszewicach , a takze tablicy ogloszen w siedzibie
Urz?du Gminy Budziszewice.

