
 

 

UCHWAŁA NR XI/125/2011 

RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 8 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„FARMA WIATROWA” w gminie Nozdrzec.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) 

i po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Nozdrzec uchwalonym Uchwałą Nr XIV/102/99 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 26 października 1999 r. 

z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Nozdrzec uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „FARMA 

WIATROWA” w gminie Nozdrzec, uchwalonego Uchwałą Nr VII/72/07 Rady Gminy Nozdrzec, 

opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 87 poz. 1972 z dnia 

22 października 2007 r.  

§ 2. 1. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „FARMA WIATROWA” 

w gminie Nozdrzec polega na częściowej zmianie terenów rolniczych na tereny przeznaczone pod poszerzenie 

pasa drogowego drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej symbolem 1KD-D.  

2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest załącznik nr 1 – stanowiący integralną część zmiany planu – 

rysunek zmiany planu w skali 1:2000.  

§ 3. 1. Do zapisów uchwały Nr VII/72/07 wprowadza się następujące zmiany:  

1)  w §1 ust.7 pkt 3 po symbolu „KD-D” wprowadza się symbol „1KD-D”;  

2)  w §7 ust.1 pkt 1 lit.b na końcu zdania wprowadza się zapis: „1KD-D – teren drogi publicznej, 

dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających – 15,0m, minimalnej szerokości jezdni 5,0 m, 

dopuszcza się poszerzenie drogi przy włączeniu do drogi publicznej, zbiorczej;”  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec.  

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

PRZEWODNICZĄCY  

Rady Gminy w Nozdrzcu 

 

Roman Wojtarowicz 

 

 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY

Poz. 398

Rzeszów, dnia 21 lutego 2012 r.

———————————————————————————————————————————



 

 
 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Poz. 398— 2 —Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego


		2012-02-21T14:46:18+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




