ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 332
взето с Протокол № 26 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 13.12.2017 година

По т. 6 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
вземане на решение за изменение на подробен устройствен план/ПУП/ на
урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-църква и част от улица с осови точки 65-46 в
кв. 27 по плана на с. Караджово, община Садово”
предвид следните мотиви: на място благоустрояването на улицата е
реализирано, а частта която се предлага да бъде включена в новообразувания
УПИ представлява пустееща площ. С предложеното изменение не се нарушава
напречния профил на обслужващата улица, тъй като и с предложението същата
остава с ширина 8 м. От частта от улицата, която се предлага да бъде включена в
новообразувания УПИ ІІ-237, църква не може да се образува самостоятелен УПИ
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 и 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за изменение на подробния устройствен план /ПУП/
на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-църква и част от улица с осови точки
65-46 в кв. 27 по плана на с. Караджово, община Садово и образуване на нов
УПИ ІІ-237, църква.
2. Възлага на кмета на Община Садово да извърши необходимите
процедурни действия за попълване на кадастралната основа на кв. 27
относно частта от улица с осови точки 65-46 в кв. 27 по плана на с.
Караджово, община Садово, попадаща в новообразуван УПИ ІІ-237, църква
и да извърши необходимите процедурни действия за изготвяне и
процедиране на проект за ИПУП, съгласно скицата-предложение.
По т. 6 се извърши поименно гласуване.
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