ПРЕПИС!
ОБЩИНСКИ

С Ъ В Е Т - ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 102
взето с Протокол № 8 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 10.05.2016 година

По т. 14 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
учредяване право на пристрояване на жилищна сграда, построена в УПИ VІІ-259
в кв. 32 по ПУП на с. Болярци”
предвид следните мотиви: заявено желание от жител на Общината, постъпване
на приходи в общинския бюджет и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 8 ал.1, Чл. 41 ал.2 във връзка с Чл. 38 ал. 2 от Закона за
общинската собственост и Чл. 80 ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община
Садово, област Пловдивска
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
І. Да се учреди възмездно безсрочно право на пристрояване на едноетажна
жилищна сграда с предвидена застроена площ на пристройката в размер на 45
кв.м., съгласно приложената скица-виза за проектиране, върху застроен поземлен
имот VІІ(седми) - 259(двеста петдесет и девет) в кв. 32(тридесет и втори) по
подробния устройствен план на с. Болярци, с площ на имота 652 кв.м., при
граници: УПИ VІІІ-260, УПИ VІ-258, улица, улица на Георги Ненчев Василев,
собственик на жилищната сграда за цена в размер на 1 787.00 лева(хиляда
седемстотин осемдесет и седем), определена от лицензиран оценител, която
общинският съвет приема за справедлива, при данъчна оценка на вещното право
653.00 лева (шестстотин петдесет и три лева).
ІІ. Съгласно Чл. 38 ал. 4 от Закона за общинската собственост, възлага на
кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на
пристрояване към съществуваща едноетажна масивна жилищна сграда при
условията на т. І.
По т. 14 се извърши поименно гласуване.
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