ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 134
взето с Протокол № 9 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 04.07.2016 година

По т. 24 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
смяна начина на трайно ползване на имот № 000451 – общинска частна
собственост, находящ се в местността „Летището” по КВС на с. Катуница”
предвид следните мотиви: при извършен оглед на место, комисия, назначена със
заповед на кмета на Община Садово констатира, че на терен имота представлява
сметище(депо) за битови и строителни отпадъци. Община Садово и кмета на с.
Катуница има предписания от специалисти от РИОСВ Пловдив за
преустановяване на нерегламентираните дейности на терена, както и за неговата
рекултивация. Община Садово има намерение да разработи проект за
рекултивация на терена и да се търсят финансови източници за неговото
изпълнение, но за да се кандидатства за рекултивация е необходимо по начин на
трайно ползване имота да е сметище
и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с Чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на имот №
000451 – общинска частна собственост, находящ се в местността „Летището”
по КВС на с. Катуница, от унищожена нива – пром. в сметище.
2. Възлага на кмета на Община Садово да предприеме необходимите
действия по изпълнение на т. 1.
По т. 24 се извърши поименно гласуване.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 16
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”
- 16
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
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