ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 109
взето с Протокол № 8 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 10.05.2016 година

По т. 21 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
одобряване заданието и разрешаване изработването на Подробен устройствен
план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ)
017401,017402, 017501, 017715, 017714и част от ПИ 017157 – местен път,
собственост на община Садово по плана за земеразделяне на с. Милево, община
Садово с начин на трайно ползване /НТП/ - стопански двор”
предвид следните мотиви: изразено е инвестиционно намерение за увеличаване
на производствените мощности на „ЕЛИТ-2095” ЕООД, като за тази цел е
необходимо обединяване на всички ПИ-собственост на заявителя. Това
обединяване е възможно при условие, че в образувания УПИ се включи част от
ПИ 017157 – местен път, собственост на община Садово. С образуването на УПИ
ІІ-017401, 017402, 017501, 017715, 017714, 017157, животновъдна ферма не се
нарушава достъпа до съседните имоти, тъй като съгласно проекта се предлага
образуването на нова улица-тупик с осови точки 5-6 и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 124а, ал.1 и Чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Садово одобрява заданието и разрешава да се
изработи проект за ПУП-ПРЗ на ПИ 017401, 017402, 017501, 017715, 017714 и
част от ПИ 017157-местен път, собственост на Община Садово по плана за
земеразделяне на с. Милево, община Садово с начин на трайно
ползване/НТП/ - стопански двор, като се заличи част от ПИ 017157 – местен
път, собственост на община Садово и се образува УПИ ІІ-017401, 017402,
017501, 017715, 017714, 017157, животновъдна ферма, образува се нова улицатупик с осови точки 5-6, така както е показано с кафяви и червени линии и
защриховки на скицата-предложение. Начин на урегулиране на поземлените
имоти – по правилата на Чл. 17 от Закона за устройство на територията.

2. Възлага на кмета на Община Садово да разгласи решението по реда,
определен в Чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията.
По т. 21 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 17
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”
- 16
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - 1
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
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