Warszawa, dnia 22.08.2012 r.

PREZES URZĘDU KOMUNIKAC.n
ELEKTRONICZNEJ
DZC-ZRL-5132-517/12

(2)

POZWOLENIE RADIOWE
na używanie stacji lotniskowej
w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej

Nr PPB 491/12
ważne do dnia 21.08.2022 r.
Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.) oraz art. 143 ust. 1; 2 i 3, art. 145, art. 146 ust. 1 pkt I i ust. 2, art. 148 ust. 1 i ust.3,
art. 232, art. 233 oraz art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800
z późno zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 31.05.2012 r. udzielam wnioskodawcy:
T .prh

"Rnrn"ń~ld
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83-200 Starogard

Gdański

pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiowych wymienionych w załączniku do niniejszego pozwolenia.
Datą rozpoczęcia używania urządzeń radiowych objętych niniejszym pozwoleniem
jest dzień doręczenia niniejszego pozwolenia.

oraz wykorzystywania

częstotliwości

Warunki wykorzystywania częstotliwości, znaki rozpoznawcze i wywoławcze oraz rodzaj, typ i nazwa producenta urządzeń
radiowych są określone w załączniku do niniejszego pozwolenia, stanowiącym jego integralną część.
Decyzja niniejsza nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony - art. 107 § 4 K.p.a.
Wydana decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c) i art. 4 oraz cz. III ust.
44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późno zm. )
Niniejsze pozwolenie
administracyjnych.

nie zwalnia

użytkownika

od uzyskania

innych przewidzianych

prawem

zezwoleń

i decyzji

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek można składać w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia pozwolenia (art. 127
§ 3 i art. 129 § 2 K.p.a.).

z up. Prezesa Urzędu Komunikacji ElektronicznE:
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departame~~~Z~~~~~~t~~ości

M rlan Kom

Otrzymują:
1. Lech Romański
2. Delegatura w Gdyni
3.
aJa
Wysokość uiszczonej opłaty łub podstawa
prawna niepobrania, wyłączenia łub zwolnienia
z opłaty skarbowej:

82 zł

Imię i Nazwisko:
Stanowisko służbowe:

Izabeła Bartold
specjalista

Podpis:
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ZOW.ki

ZAŁĄCZNIK
DO POZWOLENIA

RADIOWEGO

na używanie stacji lotniskowej
w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej

Nr PPB 491/12
ważne do dnia 21.08.2022 r.

Lech Romański

Nazwa i adres
użytkownika

83-200 Starogarn

li<lansKi

Lokalizacja radiostacji:
opis lokalizacji
współrzędne
geograficzne

Linowiec k. Starogardu Gdańskiego
Lądowisko zlokalizowane na działkach

długość geogr.: 18E3006, szerokość geogr.: 54N0029
w układzie odniesienia WGS84

Znak wywoławczy

LINOWIEC

Rodzaj stacji
i jej przeznaczenie

Typ
urządzenia

IC-AllOEURO

Nr
anteny
1

130/5 i 146/4 obręb Linowiec

nadawczo-odbiorcza
do łączności ze statkami

Producent

Antena
typIrodzaj
Mitcom
ABGP-AIR+NATO,
antena prętowa

powietrznymi

Moc
wyjściowa
nadajnika

Rodzaj
emisji

Częstotliwość
pracy [MHz]

Szerokość
kanału
[kHz]

Nr
wykorzyst.
anteny

9

A3E

118,05

25 lub 8,33

1

rw:

Icom

RADIO

Charakterystyka
promieniowania

Wysokość
zawieszenia
anteny n.p.t [m]

Polaryzacja

dookólna

10

pionowa

z up. Prezesa Urzędu Komunikacp Elektroniczn,
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