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UCHWAŁA Nr XXIII/151/2009 

RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE 
 z dnia 16 stycznia 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrCbach geodezyjnychŚ DCbina, DCbowo, 
żłogówiec, Pałuczyna, Trl>g - teren przeznaczony na park elektrowni wiatrowych „Janikowo”. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,  
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 
i z 2007 r. Nr 127, poz. 880 i z 2008 r. Nr 123,  
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,  
Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 
i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458), po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Janikowo”, przyjCte uchwał>  
nr VII-50/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia  
27 czerwca 2003 r., uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w obrCbach geodezyjnychŚ DCbina, 
DCbowo, żłogówiec, Pałuczyna, Trl>g - teren przeznaczony 
na park elektrowni wiatrowych „Janikowo”, zwany 
dalej planem. 

2. żranice obszaru objCtego przedstawiono na 
rysunku planu – zał>cznik nr 1. 

3. Integraln> czCWci> uchwały, o której mowa  
w ust. 1, jest: 
1) rysunek planu na kopii mapy zasadniczej w skali 

1:2000 - zał>cznik nr 1; 
2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu - zał>cznik nr 2; 
3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych - zał>cznik  
nr 3. 

 
§ 2. Przedmiotem ustaleM planu jest zakres 

obowi>zkowy wynikaj>cy z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  
 
 

§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa oŚ 
1) „terenie” - nalecy przez to rozumieć obszar  

o okreWlonej funkcji, wyznaczony na planie liniami 
rozgraniczaj>cymi i oznaczony odpowiednim symbolem 
przeznaczenia terenu wraz z liczb> porz>dkow>ś 

2) „przeznaczeniu podstawowym” - nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które winno przewacać 
na danym terenie okreWlonym liniami rozgraniczaj>cymi; 

3) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nic podstawowe, 
uzupełniaj>ce przeznaczenie podstawoweś 

4) „obowi>zuj>cej linii rozgraniczaj>cej” - nalecy przez 
to rozumieć liniC wyznaczaj>c> podziały terenu 
opracowania na obszary o rócnym przeznaczeniu,  
a takce ustalone podziały wewnCtrzne, w obrCbie 
jednego przeznaczenia; 

5) „projektowanej linii rozgraniczaj>cej” - nalecy przez 
to rozumieć przyblicony podział terenu na rócne 
przeznaczenia, który nalecy uWciWlić w projekcie 
zagospodarowania terenu; 

6) „drogach wewnCtrznych” nalecy przez to rozumieć 
wydzielone działki geodezyjne, umocliwiaj>ce 
skomunikowanie terenów i działek z drog> 
publiczn>, stanowi>ce własnoWć lub współwłasnoWć 
osób fizycznych lub prawnychś 

7) „strefa ograniczonego ucytkowania” - nalecy przez 
to rozumieć pas terenu, na którym obowi>zuje zakaz 
zabudowy oraz trwałych nasadzeM, która wynosi 
min. 20,0 m od osi linii elektroenergetycznej  
110 kV, po obu jej stronach; 

8) „strefa zakazu zabudowy” - nalecy przez to rozumieć 
obszar wyznaczony zasiCgiem max oddziaływania 
hałasu elektrowni wiatrowych powycej 45db  
w porze nocnej, nie dotyczy urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, układu komunikacyjnego oraz siłowni 
wiatrowych; 

9) „strefa zakazu lokalizacji elektrowni wiatrowych” - 
nalecy przez to rozumieć obszar wyznaczony min. 
3-krotn> Wrednic> wirnika lub min. 300,0 m od osi 
linii 110 kV, po obu jej stronach; 

 10) „elektrownie wiatrowe” - nalecy przez to rozumieć 
budowlC techniczn> wraz z niezbCdnymi urz>dzeniami 
technicznymi i infrastruktur> techniczn>, stanowi>c> 
urz>dzenie pr>dotwórcze, przetwarzaj>ce energiC 
mechaniczn> wiatru na energiC elektryczn>. 
2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. 1, nalecy interpretować zgodnie  
z definicjami przyjCtymi w ustawie o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., 
oraz z definicjami wynikaj>cymi z Polskich Norm  
i przepisów odrCbnych, obowi>zuj>cymi w dniu 
podjCcia niniejszej uchwały. 
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§ 4. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuje 
potrzeba ustalenia: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnejś 
2) zasad i warunków scalenia nieruchomoWciś 
3) wymagaM wynikaj>cych z potrzeby kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
4) terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie 

wymagaj>ce ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych,  
a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi 
oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnychś 

5) linii zabudowy. 
 

§ 5. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ  
1) granice obszaru objCtego planemś 
2) przeznaczenie terenów oznaczone symbolem 

literowym i numerem porz>dkowymś 
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

– obowi>zuj>ceś 
4) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

– postulowane; 
5) strefa ograniczonego ucytkowaniaś 
6) strefa zakazu zabudowy; 
7) strefa „W” ochrony archeologicznejś 
8) strefa „B” ochrony konserwatorskiej; 
9) granice projektowanego parku kulturowego; 

 10) klasyfikacja drógś 
 11) wymiarowanie elementów zagospodarowania terenu. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia dot. całego obszaru objCtego planem 
 

§ 6.1. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 
1) uwzglCdnić połocenie czCWci terenu w projektowanym 

Parku Kulturowym MogileMsko-Kruszwickim; 
2) zakaz przekształceM terenu w zakresie makroniwelacji 

z wyj>tkiem prac zwi>zanych z budow> układu 
komunikacyjnego i infrastruktury technicznej; 

3) nalecy zachować odległoWć, min. 500,0 m od 
projektowanych elektrowni wiatrowych w stosunku 
do zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi  
i zwierz>t, ponadto natCcenie hałasu w stosunku do 
istniej>cej zabudowy nie moce przekraczać wartoWci 
dopuszczalnych zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami (m.in. 45db w porze nocnej); 

4) ustala siC strefC zakazu zabudowy, wg rysunku 
planu;  

5) instalacje wykorzystuj>ce siłC wiatru do produkcji 
energii elektrycznej, o całkowitej wysokoWci nie 
mniejszej nic 30,0 m, stacje elektroenergetyczne  
i linie energetyczne o napiCciu znamionowym nie 
nicszym nic 110 kV, zaliczane s> do mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, dla których 
moce być wymagane sporz>dzenie raportu  
o oddziaływaniu przedsiCwziCcia na Wrodowiskoś 

6) nalecy zachować dostCpnoWć do istniej>cych 
urz>dzeM melioracji podstawowej i szczegółowej  
w celu umocliwienia przeprowadzenia robót 
eksploatacyjnych i konserwacyjnych; 

7) zobowi>zuje siC inwestora do prowadzenia  
w okresie pierwszych 5 lat eksploatacji zespołu 
elektrowni do monitoringu wpływu przedsiCwziCcia 
na Wrodowisko przyrodnicze, szczególnie  
w odniesieniu do migracji i behawioru ptaków 
zasiedlaj>cych teren objCty planem, a takce  
w zalecnoWci od potrzeb w zakresie innym 
uzgodnionym z organem administracji rz>dowej 
odpowiedzialnym za ochronC przyrodyś 

8) obowi>zek rekultywacji terenów zdegradowanych  
w trakcie realizacji inwestycji, w tym przywrócenie 
stanu pierwotnego istniej>cych dróg. 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: 

1) strefa „W” ochrony archeologicznej obejmuje tereny 
o rozpoznanej na podstawie badaM, zawartoWci 
wacnych reliktów archeologicznych. Na obszarze 
strefy wszelka działalnoWć inwestycyjna musi być 
poprzedzona badaniami archeologicznymi, zakres  
i sposób prowadzenia prac archeologicznych okreWl> 
właWciwe słucby konserwatorskie. Przed pracami 
ziemnymi na obszarze przeznaczonym na park 
elektrowni wiatrowych wymagane jest zapewnienie 
odpowiedniego nadzoru archeologicznego; 

2) strefa „B” ochrony konserwatorskiej – cmentarz 
ofiar epidemii cholery w żłogówcu, wymagane jest 
pozostawienie terenu poza obszarem zainwestowania, 
bez prawa zabudowy i ingerencji; 

3) wymagane jest uzgodnienie projektu inwestycji  
z właWciwymi słucbami konserwatorskimi. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) dopuszcza siC dokonania korekty lokalizacji 
elektrowni wiatrowych, głównego punktu zasilania 
elektroenergetycznego i przebiegu projektowanego 
odcinka linii 110 kV oraz projektowanych dróg 
wewnCtrznych dojazdowych, na etapie projektu 
budowlanego, pod warunkiem zachowania ustaleM 
jak w § 6.1; 

2) nakaz odpowiedniego oznakowania przeszkodowego 
dziennego i nocnego siłowni, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami odrCbnymi. 
4. Zasady podziału nieruchomoWciŚ dla terenów 

elektrowni wiatrowych, GPZ i komunikacji drogowej 
dopuszcza siC podziały nieruchomoWci. 

5. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu docelowego 
przeznaczenia terenów dopuszcza siC dotychczasowy 
sposób zagospodarowania i ucytkowania terenów. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
1) rozbudowa istniej>cego systemu elektroenergetycznego, 

na warunkach właWciwego zarz>dcy sieciś  
2) urz>dzenia infrastruktury technicznej projektować 

wył>cznie jako podziemne (nie dot. linii 110kV),  
w liniach rozgraniczaj>cych istniej>cych  
i projektowanych dróg, zgodnie z wymogami 
okreWlonymi w przepisach szczególnych,  
w uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych 
sieci, za zgod> i na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC lub właWciciela drogiś 

3) zespół elektrowni wiatrowych poł>czyć liniami 
kablowymi 15kV poprzez zbiorcz> stacjC 
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transformatorow> (żPZ) i odcinek linii napowietrznej 
110 kV z istniej>c> lini> 110kV; 

4) sieci telekomunikacyjneŚ kacd> elektrowniC wiatrow> 
wyposacyć w odpowiedni> sieć telekomunikacyjn> 
dla potrzeb eksploatacyjnych; 

5) elektrownie wiatrowe winny posiadać odpowiednie 
zabezpieczenia przed emisj> fal elektromagnetycznych, 
poraceniem pr>dem i odgromoweś 

6) przystCpuj>c do budowy inwestor zobowi>zany jest 
powiadomić odpowiednie urzCdy o rozpoczCciu 
inwestycji oraz co najmniej z 2 miesiCcznym 
wyprzedzeniem o przewidywanym terminie ukoMczenia 
inwestycji i podać dane o powstałych przeszkodach, 
w celu umocliwienia wydania informacji dla załóg 
statków powietrznych o powstaniu nowych 
przeszkód lotniczych. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia dot. poszczególnych terenów 
 

§ 7. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 
źW1÷23, dla których ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: elektroenergetyka wiatrowa 

(elektrownie wiatrowe wraz z urz>dzeniami  
i obiektami obsługuj>cymi); 

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 
urz>dzeM naziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej zwi>zanych z funkcjonowaniem elektrowni 
wiatrowych; 

3) moc pojedynczej elektrowni wiatrowej: max 3MW; 
4) wysokoWć wiecŚ max 125,0 m od poziomu terenu; 
5) wysokoWć połocenia skrajnego punktu skrzydła max 

185,0 m od poziomu terenu; 
6) obowi>zek zachowania odległoWci min. 400,0 m 

pomiCdzy elektrowniami wiatrowymiś 
7) siłownie wiatrowe o wysokoWci w równej i wiCkszej 

nic 100,0 m od poziomu terenu, powinny być 
wyposacone w znaki przeszkodowe dzienne  
i nocne, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 
m.in. zewnCtrzne koMce Wmigieł pomalowane  
w 5 pasów o jednakowej szerokoWci, prostopadłych 
do dłucszego wymiaru łopaty Wmigła, 
pokrywaj>cych 1/3 długoWci łopaty Wmigła, 3 pasy 
czerwone lub pomaraMczowe i 2 pasy białe, pasy 
skrajne nie mog> być koloru białegoś Wwiatło 
przeszkodowe umieszczone na najwycszym miejscu 
gondoli; 

8) obowi>zek odpowiedniego zabezpieczenia terenu 
przed dostCpem osób postronnychś 

9) uwzglCdnić połocenie czCWci terenu w strefie zakazu 
lokalizacji elektrowni wiatrowych; 

 10) obsługa komunikacyjnaŚ projektowane zjazdy  
z istniej>cych i projektowanych dróg lokalnych, 
dojazdowych i wewnCtrznych. 

 
§ 8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ź, dla którego ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawoweŚ główny punkt zasilania 

elektroenergetycznego (GPZ - 15/110kV); 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza siC tymczasowy sposób zagospodarowania  
i ucytkowania terenu w okresie realizacji inwestycjiś 

4) obowi>zek zachowania min. 30% terenu biologicznie 
czynnego. 

 
§ 9. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami R1÷9, dla których ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: uprawy polowe; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM naziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej zwi>zanych z funkcjonowaniem elektrowni 
wiatrowych; 

3) na terenach R1 i R7 obowi>zek uwzglCdnienia zasad 
ochrony wynikaj>cych z wystCpowania stanowisk 
archeologicznych; 

4) strefC zakazu zabudowy, wg rysunku planuś 
5) uwzglCdnić połocenie czCWci terenu w strefie 

ograniczonego ucytkowania istniej>cej linii 
napowietrznej 110 kV; 

6) przebieg projektowanego odcinka linii napowietrznej 
110kV, jak na rysunku o planu; 

7) zakaz nasadzeM zieleni wysokiej. 
 

§ 10. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
RZ, dla którego ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: rolnictwo, ł>ki (ucytek 

zielony); 
2) strefC zakazu zabudowy, o której mowa w § 3  

ust. 1. pkt 8. 
 

§ 11. Tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami KD1÷2-L, dla których ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM naziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej zwi>zanych z funkcjonowaniem elektrowni 
wiatrowych;  

3) projektowane poszerzenie istniej>cych dróg lokalnych 
(kl. L) do min. 20,0 m w liniach rozgraniczaj>cych. 

 
§ 12. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami KDD1÷5, dla których ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM naziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej zwi>zanych z funkcjonowaniem elektrowni 
wiatrowych; 

3) projektowane poszerzenie istniej>cych dróg dojazdowych 
(kl. D) do min. 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych. 

 
§ 13. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami KDW1÷22, dla których synala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawoweŚ drogi wewnCtrzne (W); 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM naziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej zwi>zanych z funkcjonowaniem elektrowni 
wiatrowych; 

3) zachowuje siC istniej>ce drogi gospodarcze 
obsługuj>ce tereny rolnicze i dopuszcza siC ich 
mocliwoWć przebudowy o szerokoWci min. 6,0 m  
w liniach rozgraniczaj>cychś 
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4) projektuje siC drogi wewnCtrzne, dojazdowe,  

o szerokoWci min. 6,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
wraz z placami montacowymi, które musz> spełniać 
warunki techniczne jak dla dróg pocarowych. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 

§ 14. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczeniu 
opłat z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci  
w wysokoWci:  
1) dla terenów źW – 30%; 
2) dla terenówŚ KD-L, KDD, KDW, E, R i RZ – 0%. 
 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Janikowo. 

 
§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeM i na stronie 
internetowej UrzCdu Miejskiego w Janikowie. 

 
§ 17. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 

Przewodnicz>cy  
Rady Miejskiej  
Roman Jaszcz 
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31 – 1371 – Poz. 628 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31 – 1372 – Poz. 628 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31 – 1373 – Poz. 628 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31 – 1374 – Poz. 628 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31 – 1375 – Poz. 628 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31 – 1376 – Poz. 628 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31 – 1377 – Poz. 628 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31 – 1378 – Poz. 628 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31 – 1379 – Poz. 628 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31 – 1380 – Poz. 628 
 

zał>cznik nr 2 
uchwała nr XXIII/151/2009 

Rady Miejskiej w Janikowie 
z dnia 16 stycznia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie  

Rady Miejskiej w Janikowie  
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoconego do publicznego wgl>du projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w obrCbach geodezyjnychŚ DCbina, DCbowo, 

żłogówiec, Pałuczyna, Trl>g - teren przeznaczony na 
park elektrowni wiatrowych „Janikowo” 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,  
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635  
i z 2007 r. Nr 127, poz. 880 i z 2008 r. Nr 123, poz. 803), 
Rada Miejska w Janikowie rozstrzyga, co nastCpujeŚ 

 
 

Lp. 

Zgłaszaj>cy 
uwagC 
z dat> 

wpływu 
uwagi 

TreWć 
uwag 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomoWci, 
której dotyczy 

uwaga 

Uwaga 
uwzglCdniona 

Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Uzasadnienie 
nieuwzglCdnienia 

uwagi 

Zgłaszaj>cy 
uwagC 
z dat> 

wpływu 
uwagi 

- - - - - 
 
 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrCbach geodezyjnychŚ DCbina, 
DCbowo, żłogówiec, Pałuczyna, Trl>g - teren 
przeznaczony na park elektrowni wiatrowych 
„Janikowo” w okresie wyłocenia do publicznego 
wgl>du nie wniesiono uwag. 
 
 

zał>cznik nr 3 
uchwała nr XXIII/151/2009 

Rady Miejskiej w Janikowie 
z dnia 16 stycznia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie 

Rady Miejskiej w Janikowie,  
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego w obrCbach 
geodezyjnychŚ DCbina, DCbowo, żłogówiec, Pałuczyna, 
Trl>g - teren przeznaczony na park elektrowni 
wiatrowych „Janikowo”, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41  
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880 i z 2008 r. Nr 123, poz. 803), 
okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji oraz zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy. 
 

§ 1. Inwestycje zwi>zane z funkcjonowaniem parku 
elektrowni wiatrowych z zakresu infrastruktury 
technicznej zapisane w planie miejscowym obejmuj>Ś 
1) drogi dojazdowe i wewnCtrzne oraz place 

manewrowe; 

2) sieci i urz>dzenia elektroenergetyczne. 
 

§ 2. Wydatki zwi>zane z realizacj> ww. elementów 
infrastruktury technicznej, zostan> poniesione przez 
podmioty inwestuj>ce na przedmiotowym obszarze 
zgodnie z zawartymi porozumieniami i nie bCd> 
obci>cały budcetu gminy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
628 

 


