ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 278
взето с Протокол № 22 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 07.08.2017 година

По т. 10 от дневния ред „Предложение от Петър Георгиев – за кмет на
Община Садово относно прилагане на § 17 от ЗУТ (в сила от 02.01.2001г., доп. –
ДВ, бр. 65 от 2003г., изм. и доп., бр. 61 от 2007 г.) за съществуващите временни
обекти, изградени по реда на отменения чл. 120, ал.4 от ППЗТСУ на територията
на Община Садово”
предвид следните мотиви: въпросния обект е изграден по реда на отменения Чл.
120 ал.4 от ППЗТСУ. В действащия подробен устройствен план на село Катуница
не е предвидена реализация на строеж, който да засегне имота, в който е построен
временния обект. Наемателя е подал молба за удължаване срока на договора за
наем, поради изтичане на същия и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с § 17 от ЗУТ
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
1. Разрешева обекта, отговарящ на изискванията на § 17, ал.1 от ЗУТ,
който е строеж с временен устройствен статут, а именно павилион за продажба на
кафе и цигари, намиращ се на площадно пространство между о.т. 109 и 119 по
подробния устройствен план на село Катуница с наемател ЕТ „М.А. Парпарови –
Димитрия Парпарова” с площ на павилиона от 16 кв.м. изграден върху терен,
общинска собственост с редовни строителни книжа по реда на отменения чл. 120,
ал. 4 от ППЗТСУ, да се запази до реализиране на строеж, предвиден с подробен
устройствен план.
2. Възлага на кмета на Община Садово да подпише договор за наем със
собственика на павилиона за площта, върху която е построен временния обект, с
наемна цена 100.00 лева месечно, срок на действие на договора – 3 (три) години.

3.Да се разпише клауза в договора за наем, че същият може да се прекрати
от кмета на Общината предсрочно при възникване на инвестиционна инициатива
за реализиране на предвижданията на подробния устройствен план, като
временният строеж се премахва със заповед на кмета на Общината.
По т. 10 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 15
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 15
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
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