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UCHWAIA NR VIIł38/11 

RADY GMINY CHORKÓWKA 

 z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

 Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych  
w ”óJnocno zachodniej czę`ci wsi Kobylany i ”óJnocnej czę`ci wsi Sulistrowa,  

w gmŁ Chorkówka ”nŁ ｭKobylany - XXVIｬ uchwalonego uchwaJą  
Rady Gminy w Chorkówce Nr XIXłń22ł2ŃŃ4 z dnia 23 lipca 2004 r. 

 o”ublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkar”ackiego Nr ńń8,  
”ozŁ ń335 z dnia ń3 ”audziernika 2ŃŃ4 rŁ 

 
ŚziaJając na ”odstawie artŁ18 ustŁ 2  

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

i art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze 

zmŁ) ”o stwierdzeniu, we ”rzedstawiona do uchwalenia 
zmiana planu nie narusza ustaleL ｭStudium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego Gminy Chorkówkaｬ uchwalonego 
uchwaJą Nr IIIł25ł02 Rady Gminy Chorkowka z dnia 

28 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego  

Nr 118 poz. 1335 ze zm.), Rada Gminy Chorkówka 
uchwala, co nastę”uje: 

I  PRźEPISY OGÓLNE 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów budowy 
turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów 
rolnych w ”óJnocno zachodniej czę`ci wsi Kobylany 
i ”óJnocnej czę`ci wsi Sulistrowa w gminie Chorkówka 
”nŁ ｭKobylany ｦ XXVIｬ uchwalonego uchwaJą Rady 
Gminy Chorkówka Nr XIXł122ł2004 z dnia 23 lipca 

2004 rŁ o”ublikowaną w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego Nr 118, ”ozŁ 1335 
z dnia 13 ”audziernika 2004 rŁ 

§ 2. Ustalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, o której mowa 
w §1, zwanej dalej zmianą, stanowią tre`ć niniejszej 
uchwaJyŁ 

 

 

 

 

II  PRźEPISY SźCźEGÓIOWE DOTYCźĄCE 
ZMIANY PLANU 

§ 3. W uchwale Nr XIX/122/2004 Rady Gminy 

Chorkówka z dnia 23 lipca 2004rŁ w”rowadza się 
nastę”ujące zmiany: 

- w §3, ustŁ 5 otrzymuje brzmienie: 

ｭ5Ł Ustala się nastę”ujące ”arametry 
techniczne elektrowni:  

a)  maksymalna `rednica wirnika ｦ 90m,  

b)  maksymalna liczba Jo”at ｦ 3  

c)  maksymalna caJkowita wysoko`ć konstrukcji 

urządzenia w stanie wzniesionego `migJa 
wirnika ｦ 145m  

d)  maksymalna moc akustyczna urządzenia ｦ  

105 dB " 

III  USTALENIA KOKCOWE 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy Chorkówka 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

Przewodniczący Rady 

Gminy Chorkówka 

 

Sebastian Rogala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


