ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 552
взето с Протокол № 48 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 30.01.2015 година

По т. 15 от дневния ред „Предложение от Петър Ганчев Георгиев –
вр.и.д.кмет на Община Садово относно промяна на Решение № 453, взето с
Протокол № 40 от заседание на Общински съвет Садово, проведено на 30.05.2014
г. за изменение на подробния устройствен план (ИПУП) на урегулиран поземлен
имот (УПИ) І-903, градина и УПИ VІ-903, обществено обслужващи дейности в кв.
30 по плана на с. Катуница, община Садово”
предвид следните мотиви: с намаляване площта на УПИ VІ-903, обществено
обслужваща дейност – публична общинска собственост, съгласно акт за публична
общинска собственост № 59 от 24.01.2014 г. с цел определяне на минимална
прилежаща площ към сградата-ресторант се реже част от изградената и ползвана
дълги години лятна естрада, с което се нарушава нормалното функциониране и
ползване на сградата по предназначение като ресторант-градина
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1.Изменя Решение № 453, взето с Протокол № 40 от заседание на Общински
съвет – Садово, проведено на 30.05.2014г., което следва да се чете по следния
начин:
Общински съвет – Садово дава съгласие за изменение на Подробния
устройствен план на урегулиран поземлен имот VІ-903, обществено обслужваща
дейност в квартал 30 по плана на село Катуница, община Садово и образуването
на нови УПИ VІ-903, обществено обслужваща дейност и УПИ VІІ-903, паркинг с
площ 210 кв.м. съгласно приложената скица-предложение.
2.Възлага на кмета на Община Садово извършването на необходимите
действия за изготвяне и процедиране на проекта за изменение на плана съгласно
т. 1.

По т. 15 се извърши поименно гласуване.
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