ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 446
взето с Протокол № 35 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 09.10.2018 година

По т. 10 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
вземане на решение за разделяне на поземлени имоти /ПИ/ 173022 и ПИ 173024
м. „Азмака” и ПИ 172007 в м. „Попова курия” в землището на с. Чешнегирово,
община Садово”
предвид следните мотиви: в действащия план за земеразделяне на землището на
с. Чешнегирово не е осигурен транспортен достъп до ПИ 173023, 073024 и
транспортен достъп между двете землища и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие за разделяне на поземлени имоти/ПИ/ 173022 и ПИ 173024
м. „Азмака” и ПИ 172007 м. „Попова курия” в землището на с. Чешнегирово,
община Садово, публична общинска собственост с начин на трайно ползване
/НТП/ - пасища, мери.
От ПИ 173022 и ПИ 173024 м. „Азмака” да се образуват пет нови
поземлени имота, а именно:
Проектен имот № 173.25 с проектна площ 348.118 дка с НТП–пасища, мери
Проектен имот № 173.26 с проектна площ 6.753 дка с НТП–полски пътища
Проектен имот № 173.27 с проектна площ 21.287 дка с НТП–пасища, мери
Проектен имот № 173.28 с проектна площ 1.025 дка с НТП–полски пътища
Проектен имот № 173.29 с проектна площ 13.832 дка с НТП–пасища, мери
От ПИ 172007, м. „Попова курия” да се образуват два нови поземлени
имота, а именно:
Проектен имот № 172.008 с проектна площ 15.214 дка с НТП–пасища, мери
Проектен имот № 172.009 с проектна площ 0.555 дка с НТП–полски пътища

Разделянето да стане съгласно скиците-проект, които са неразделна част от
предложението.
2. Възлага на кмета на Община Садово да извърши необходимите
процедурни действия относно разделянето на поземлените имоти.
По т. 10 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 13
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 13
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
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