URZĄD GMINY RASZYN
Raszyn, dnia 15.03.2018 r.
OŚGK.6220.55.2016.JK(34)

WEZWANIE
Działając na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257)
wzywam
Dariusza Dąbrowskiego Atem Polska Sp. z o.o. ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa
do przedłożenia informacji o które wystąpił powołany przez Wójta Gminy Raszyn biegły
Jerzy Gremba tj.:
1. Wskazanie położenia geograficznego osi wieży planowanej stacji bazowej, poprzez
współrzędne geograficzne określone z dokładnością co najmniej do 0,1 sekundy
kątowej.
2. Jednoznaczne wskazanie wszystkich systemów (standardów) telefonii komórkowej,
przewidzianych do pracy w poszczególnych pasmach: 900 MHz, 2 x 1800 MHz, 2100
MHz. Czy rzeczywiście w paśmie 900 MHz będzie wykorzystany tylko system
GSM900 (jak przedstawiono w dokumentacji Inwestora) czy GSM900 oraz
UMTS900? Czy przewidziana jest rozbudowa planowanego obiektu o systemy:
LTE800, LTE2100 oraz LTE2600?
3. Jednoznaczne wskazanie dla których systemów przewidziano wykorzystanie
technologii MIMO oraz podanie jej konfiguracji. Czy przewiduje się wykorzystanie
technologii agregacji pasm ? Jeśli tak, to w których systemach?
4. Jednoznaczne wskazanie producenta i wszystkich typów urządzeń nadawczo –
odbiorczych BBU - RRU sterujących anteny sektorowe, przeznaczonych do pracy w
poszczególnych pasmach i systemach telefonii komórkowej i transmisji danych oraz
w określonej konfiguracji pracy, w tym wskazanie wykorzystania RRU pracujących
jako współdzielone.
5. Wskazanie liczby urządzeń RRU przypadającej na sektor wyznaczony azymutem
planowanej stacji oraz liczby urządzeń RRU przypadających na określoną antenę
sektorową.
6. Zadeklarowanie nominalnej mocy wyjściowej pojedynczego urządzenia RRU dla
poszczególnych systemów w przewidywanej konfiguracji pracy tych urządzeń.
7. Wskazanie producenta i typu wyposażenia toru antenowego: światłowodów, kabli
jumper, producenta i typu złączy dla kabli jumper, ewentualnie innych urządzeń jak:
dipleksery, TMA, odgromniki liniowe, itp.
8. Wskazanie długości: kabli światłowodowych oraz kabli jumper, ich tłumienia w
poszczególnych torach antenowych oraz ewentualnie innego wyposażenia (np.
dipleksery), powodującego dodatkowe tłumienie wtrąceniowe w tych torach.
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9. Wskazanie wyposażenia anten sektorowych w urządzenia (moduły) przeznaczone do
zdalnego sterowania pochyleniem elektrycznym głównych wiązek promieniowania –
producent, typ i wersja oprogramowania tych modułów.
10. Wskazanie producenta i typu anteny radiolinii oraz urządzenia nadawczo-odbiorczego
(ODU) dla danej anteny radiolinii.
11. Wskazanie maks. mocy wyjściowej nadajnika (ODU) ww. radiolinii, wysokości
zawieszenia i azymutu anteny radiolinii.
12. Przedstawienie schematu części telekomunikacyjnej projektu stacji z jednoznacznym
wskazaniem wyposażenia telekomunikacyjnego i systemu połączeń sygnałowych.
13. Przedstawienie rysunku projektowanej wieży z wyposażeniem telekomunikacyjnym.
Ww. informacje należy przedłożyć w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach
danych z ich zapisem w formie elektronicznej z możliwością zaznaczania tekstu.
Braki należy usunąć w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
UZASADNIENIE
Dariusz Dąbrowski Atem Polska Sp. z o.o. ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa
działając w imieniu spółki Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
wnioskiem z dnia 25.11.2016 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - „Sękocin” Nr 81904 na działce nr ew. 306
w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn.
Urząd Miejski w Pruszkowie pismem z dnia 7.12.2016 r. przekazał wniosek do Urzędu
Gminy Raszyn.
Wójt Gminy Raszyn postanowieniem z dnia 9.03.2018 r. powołał w charakterze biegłego
Jerzego Gremba biegłego sądowego o specjalizacji telekomunikacja ruchoma (systemy
telefonii komórkowej).
Jerzy Gremba w wiadomości elektronicznej z dnia 12.03.2018 r. wystąpił do Wójta
Gminy Raszyn o uzyskanie od inwestora dodatkowych informacji.

Sprawę prowadzi Jarosław Kozłowski – tel. (22) 701 79 05.
Otrzymują:
1. Dariusz Dąbrowski Atem Polska Sp. z o.o. ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa.
2. a/a.

