ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 197
взето с Протокол № 16 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 27.01.2017 година

По т. 10 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлени
имоти /ПИ/ 012008 и 012020, местност „Льолевото” в землището на с.
Чешнегирово, община Садово, представляващи земеделска земя – за процедура за
промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗООЗ”
предвид следните мотиви: подадено заявление от собственика на ПИ 012008 и
012020 за промяна предназначението на имотите от ниви за предприятие за
производство, преработка и съхранение на селскостопанска продукция. На
настоящия етап от процедурата е необходимо одобряване представеното задание
и разрешение изработване на ПУП-ПРЗ
и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 124а, ал.1 и ал.5 и Чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на
територията
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1.Общински съвет – Садово одобрява представеното задание по Чл.125
ал.1 от ЗУТ, неразделна част от настоящото решение и разрешава
изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлени имоти 012008 и 012020 местност
„Льолевото” землището на с. Чешнегирово, община Садово във връзка с
процедура за промяна предназначението на имотите от ниви за предприятие
за производство, преработка и съхранение на селскостопанска продукция.
2. Възлага на кмета на Община Садово да разгласи решението по реда,
определен в Чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

По т. 10 се извърши поименно гласуване.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 16
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 16
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
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