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Burmistrz Miasta Poręba 
ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba 
 
 
 
Znak: NiGK.6733.0001.2023 
 
 
 

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA PORĘBA 

 
O WYDANIU POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA 

 
 
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. 

zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam 

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, przez podanie do publicznej wiadomości: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poręba, 

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu, 

- w okolicy planowanej inwestycji, 

iż w dniu 27.02.2023 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

określonej jako: 

 

Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PLAY Numer ZAW7121B składającej się z: 

• wieży telekomunikacyjnej kratowej o wysokości 43,95 m n.p.t. wraz ze sztycami odgromowymi, 

• instalacji radiokomunikacyjnej złożonej między innymi z: 

➢ urządzeń nadawczo - odbiorczych składających się z obudów tzw.: szaf telekomunikacyjnych o wymiarach 60 cm x 40 cm zainstalowanych 

na rusztach stalowych zamocowanych do prefabrykowanych bloczków betonowych. Wysokość uzależniona od ilości niezbędnych 

modułów, najczęściej 1,8 m. Szafy zawierają urządzenia związane z przetwarzaniem sygnału sieci oraz sterują zasilaniem. 

➢ systemu antenowego w skład którego wchodzą: 

▪ antena typu ATR4518R11 na wys. 40,7 m n.p.t. w az. 200, pasmo 800/2600/2600 MHz, EIRP 1656 W, 

▪ antena typu ATR4518R11 na wys. 40,7 m n.p.t. w az. 200, pasmo 2100/2100, 1800, 2100/2100, 1800, 900/900 MHz, EIRP 1272 W, 

▪ antena typu ATR4518R11 na wys. 40,7 m n.p.t. w az. 1400, pasmo 800/2600/2600 MHz, ERIP 1656 W, 

▪ antena typu ATR4518R11 na wys. 40,7 m n.p.t. w az. 1400, pasmo 2100/2100, 1800, 2100/2100, 1800, 900/900 MHz, ERIP 1272 W, 

▪ antena typu ATR4518R11 na wys. 40,7 m n.p.t. w az. 2600, pasmo 800/2600/2600 MHz, ERIP 1656 W, 

▪ antena typu ATR4518R11 na wys. 40,7 m n.p.t. w az. 2600, pasmo 2100/2100, 1800, 2100/2100, 1800, 900/900 MHz, ERIP 1272 W, 

▪ antena radiowa na wys. 38,5 m n. p. t. w az. 930, ERIP 8913 W, o średnicy 0,6 m, 

▪ antena radiowa na wys. 38,5 m n. p. t. w az. 1020, ERIP 4365 W, o średnicy 0,6 m, 

▪ antena radiowa na wys. 38,5 m n. p. t. w az. 2730, ERIP 8128 W, o średnicy 0,6 m, 

 

wraz z kablową linią zasilającą. 

 

przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Poręba przy ul. Armii Krajowej:  

 

5242/4, 5243/4, 5244/6 obręb Poręba 

 

W związku z powyższym informuje, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia. 

Dokumentacja ww. sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba, pokój nr 5 w godzinach 

pracy Urzędu (nr tel. 32 67 71 203). 
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