ОБЩИНСКИ

ПРЕПИС!
С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 132
взето с Протокол № 15 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 04.12.2020 година

По т.7 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно
закупуване на част от поземлен имот в село Моминско, попадаща в проектирана
улица по ПУП на селото“
предвид следните мотиви: В предвидената площ за улица с осови точки 16-15-14
по ПУП на с. Моминско, попада част от ПИ № 51 – същият собственост на Георги
Стефанов Колев и Никола Стефанов Колев. Площта на имота е 1229 кв.м., от които
22 кв.м. попадат в площта на улицата. До 31 март 2011г./а и до момента/ не са
предприети отчуждителни действия от страна на Общината по отношение на тези
22 кв.м. от ПИ 51 в кв. 6 по ПУП на село Моминско. В този случай собственикът
на имота има право да поиска изменение на ПУП-ПР, така че регулационната линия
откъм улица да премине по имотната граница на ПИ 51, което ако бъде одобрено,
ще наруши профила на улицата и нормативно определените ширини за този тип
транспортна инфраструктура. Улицата е реализирана и се ползва. Предвид
гореизложеното е целесъобразно Община Садово да придобие в собственост чрез
покупка 22 кв.м. от площта на ПИ 51, попадащи в улица с осови точки 16-15-14 и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 34 ал.2 от Закона за общинската собственост
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Садово изразява своето съгласие община Садово да
придобие в собственост чрез покупка част от Поземлен имот № 51(петдесет и
едно) в кв. 6(шести) по Подробния устройствен план на село Моминско,
одобрен със заповед № 27 от 1994 година, с размер на 22 кв.м., които попадат в
проектирана улица с осови точки 16-15-14, за сумата от 660 лева.
2. Възлага на кмета на Общината да подпише договор в изпълнение на
т. 1.

По т. 7 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 12
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”
- 12
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
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