ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 180
взето с Протокол № 13 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 09.12.2016 година

По т. 8 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
изменение на подробния устройствен план (ПУП) на урегулирани поземлени
имоти (УПИ) VІІ-409, VІІІ-409, VІІІ-408, 409 и ХІ-зеленина в кв. 53 по плана на с.
Болярци, община Садово”
предвид следните мотиви: на основание строителни книжа в парцел І-293 по
отменения план съответстващ на поземлен имот 409 по действащия план, за който
са образувани нови урегулирани поземлени имоти VІІ-409, VІІІ-409 и ІХ-408,
409 в кв. 53 е изградена жилищна сграда и извършени подобрения в него.
Николай Василев Иванов наследник на Васил Трифонов Иванов е заявил, че
желае да закупи имота, тъй като същия е извърши подобрения в него и го ползва в
границите, в които неговия баща е извършил подобрения
и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 134 ал. 2 т. 6 от Закона за устройство на територията
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за изменение на подробния устройствен план (ПУП)
на урегулирани поземлени имоти VІІ-409, VІІІ-409, ІХ-408, 409 и ХІ-зеленина
в кв.53 по плана на с. Болярци, община Садово и образуване на нови УПИ
VІІ-409, за жилищно строителство, Х-408 и ХІ-зеленина в кв. 53 по плана на
с. Болярци, община Садово, според приложената скица-предложение.
2. Възлага на кмета на Община Садово да извърши необходимите
процедурни действия за изготвяне и процедиране на проект за ИПУП,
съгласно скицата-предложение.
По т. 8 се извърши поименно гласуване.
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