Budziszewice 16.05.2016r.
Nasz znak: RG.6733.2.2015

OBWIESZCZENIE
WOJTA GMINY BUDZISZEWICE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O
USTALENIU LOKALIZACJIINWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( t . j. Dz. U. z 2015r. , poz. 199 ) oraz art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu Post^powania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 23 ) zawiadamiam, ze w dniu 16.05.2016r. w wyniku ponownego
rozpatrzenia wniosku: firmy Orange Polska S.A reprezentowanej przez petnomocnika
pania^ Monik§ Madejak zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegaja^cego
na budowie stacji bazowej telefonii komorkowej sieci ORANGE ,,Budziszewice" o kodzie
88167/18036 jako urza^dzenia 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 gfownej tilt 0-6 deg, max. tilt 8 deg.
umozliwiaja^cych emisje w pasmie 900 MHz, rownowazna moc promieniowania
izotopowo P EIRP kazdej z anten wynosic b^dzie 5286 W,
- dwoch anten radioliniowych o azymucie 64 ( RLA23006 typ anteny ANDREW VHLP223 0.6 m ) i 251 ( RLA15006 typ anteny ANDREW VHLP2-15 0.6 m ) na wysokosci
srodka anteny 36 m n.p.t. (na kierunku Zelechlinek i Rokiciny - Wysypisko smieci) o
maksymalnej mocy 676 i 355 W
wraz z towarzysza^ infrastruktury techniczna^ w postaci instalacji elektrycznej, kontenera
zawieraja^cego urza^dzenia nadawczo-odbiorcze na dzialce o nr ewid.: 55 w obr^bie
Teodorow, gmina Budziszewice wraz ze zjazdem publicznym z drogi publicznej (gminnej)
znajduja^cej si§ na dzialce o nr ewid. 34
Z wydana^ decyzja^ mozna zapoznac si§ w pokoju nr 2 Urz^du Gminy w Budziszewicach.
Stronom przysluguje prawo wniesienia odwolania do Samorza^dowego Kolegium
Odwolawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Wqjta Gminy Budziszewice w
terminie 14 dni od daty dor^czenia niniejszej decyzji. Dor^czenie uwaza si^ za dokonane po upfywie
czternastu dni od dnia publicznego ogtoszenia niniejszego obwieszczenia.
Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierac
zarzuty odnosza^ce si^ do decyzji, okreslic istot? i zakres za^dania b^da^cego przedmiotem odwolania
oraz wskazac dowody uzasadniajajce to za^danie.
Obwieszczenie zamieszcza si§ na tablicy ogloszen w Urz^dzie Gminy w Budziszewicach,
podaje si$ do wiadomosci w sposob zwyczajowo przyj^ty tj. na tablicy ogloszen w solectwie
Teodorow oraz kurenda^ w tym sotectwie za posrednictwem soltysa, a takze stronie internetowej
www.bip.budziszevvice.net
Inwestora oraz wJascicieli i uzytkownikow nieruchomosci, na ktorych b^dzie realizowania
przedmiotowa inwestycja - zawiadamia si? na pismie.
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