ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 519
взето с Протокол № 41 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 29.03.2019 година

По т.9 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
обявяване на имот от публична за частна общинска собственост поради
отпадналото му предназначение по чл. 3 ал.2 от Закона за общинската
собственост”
предвид следните мотиви: общински имот с № 134 с площ от 400.10 кв.м. по
ПУП на Стопански двор село Богданица попада в новообразуван УПИ І-85.140,
стопански дейности в нов кв. 1, същият е загубил предназначението си за улица и
съответно своето публично предназначение по чл.3 ал.2 т. 1 от ЗОС. Планът,
одобрен със заповед № АБ-9/15.02.2019г. на кмета на Община Садово му придава
предназначение-стопански дейности, което нито по силата на нормативен акта,
нито с друг изричен акт придава на имота предназначение за публична общинска
собственост
и
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 6 ал.1 от Закона за общинската собственост
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
Общински съвет-Садово обявява от публична за частна общинска
собственост поради отпадналото му предназначение по чл. 3, ал.2, т. 1 от Закона
за общинската собственост следния общински имот: част от имот с
идентификатор 04594.85.134, с НТП – за местен път по КК и КР на
Богданица(одобрена със Заповед № РД-18-338 от 13.09.2017год.), съответстваща
на поземлен имот (ПИ) № 134, включен в новообразуван УПИ І-85.140, стопански
дейности в нов кв.1 по ПУП на Стопански двор Богданица, одобрен със Заповед
№ АБ-9 от 15.02.2019година, с площ от 400.10 кв.м. и граници: улица, Пи № 123,
ПИ 120, ПИ № 36, ПИ № 121, ПИ № 122.

По т. 9 се извърши поименно гласуване.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 14
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 14
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
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