ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 593
взето с Протокол № 51 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 29.04.2015 година

По т. 18 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
учредяване право на ползване върху недвижим имот, представляващ: ПИ №
000398 с начин на трайно ползване (НТП) – гора в земеделска земя в м.
„Мандрата” по плана за земеразделяне на с. Катуница”
предвид следните мотиви: по-добро стопанисване и поддържане на имота,
както и доразвиване на биологичното разнообразие в него, имота ще се ползва
основно от членовете на Ловна дружинка с. Катуница, т.е. от жители на Общината
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 39 ал.4 от Закона за общинската собственост и Чл. 82 ал.2 от
Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с имуществото,
собственост на Община Садово, Пловдивска област
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Садово дава съгласие да се учреди безвъзмездно
право на ползване на Сдружение Ловно-рибарско дружество Марица гр.
Първомай с ЕИК по Закона за Регистър БУЛСТАТ 115504135 върху
общински поземлен имот № 000398 (АЧОС № 12 от 09.05.2007г.) с площ от
127,526 дка в местността „Мандрата” по плана за земеразделяне на с.
Катуница, с начин на трайно ползване „гора в земеделски земи”, с цел
залесяване и опазване на съществуващата растителност, опазване от
посегателства, поддържане и обогатяване на биологичното разнообразие в
имота, както и създаване на условия за осъществяване на ловен спорт в
имота за срок от 10 (десет) години.
2. Одобрява приложения Проекто-договор за учредяване на
безвъзмездно право на ползване върху ПИ № 000398, м. „Мандрата” по плана
за земеразделяне на с. Катуница.

3. Възлага на кмета на Общината да издаде заповед за учредяване
безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот в полза на
Сдружение Ловно-рибарско дружество Марица гр. Първомай, както и да
сключи договор по т. 1.
По т. 18 се извърши поименно гласуване.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
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