ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 604
взето с Протокол № 52 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 28.05.2015 година

По т. 6 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
продажба на общински поземлен имот (ПИ) № 488 в кв. 17 по Подробния
устройствен план(ПУП) на с. Караджово по реда на § 8 ал.2 т. 1 от Преходните
разпоредби на Закона за устройство на територията за прилагане на влязъл в сила,
но неприложен дворищнорегулационен план”
предвид следните мотиви: с цел уреждане на регулационните сметки по
отношение на УПИ ХІ-141 да се удовлетвори желанието на заявителя да придобие
чрез покупка частта от общински ПИ 488 с площ от 5 кв.м., попадаща в УПИ ХІ141 и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 35 ал. 4 ат Закона за общинската собственост, Чл. 94 от
Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
собственост на Община Садово, област Пловдив, във връзка с § 8 ал. 2 т. 1 и ал. 3
от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Садово дава съгласие общински незастроен
неурегулиран поземлен имот № 488 целия с площ от 18 кв.м. при граници: ПИ №
141, ПИ № 140, улица, в частта му на 5 кв.м., попадащи в границите на УПИ ХІ141 в кв. 17 по ПУП на село Караджово да се продаде на собственика на поземлен
имот № 141, за който е отреден УПИ ХІ-141, за определената от лицензиран
оценител пазарна оценка в размер на 98(деветдесет и осем) лева, която се приема
за справедлива, при данъчна оценка – 12 лева.
Разпореждането да се извърши за прилагане на влязъл в сила, но
неприложен регулационен план на село Караджово, община Садово по отношение
на УПИ ХІ-141 в кв. 17.
2. Възлага на кмета на Общината да обяви решението на заинтересованото

лице, което може да го оспорва пред Административен съд Пловдив чрез
Общински съвет – Садово, в 14-дневен срок от получаването му по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
3. При влизане в сила на решението възлага на кмета на Общината да
подпише договор за покупко-продажба в изпълнение на т. 1.
По т. 6 се извърши поименно гласуване.
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