Решения 1470 и 1471 от 31 юли 2019 година на Общински съвет Созопол
Вторник, 20 Август 2019 14:15

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от
ЗУТ съобщава, че с Решение №1470 от Протокол №54/31.07.2019 година, на основание
чл.21, ал.1, т.8 и т.11, от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.5, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен
план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор
67800.8.665 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище
на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел урегулиране,
преотреждане и обединяване с УПИ XIV-8041, представляващо ПИ, с идентификатор
67800.8.41 по КК на гр.Созопол, урбанизирана територия, местност „Буджака“, землище
на гр.Созопол. При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на
застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=6.40метра, К.инт.
мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ? от нея да е отреден за дървесна
растителност. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във
връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданията за
изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПУР.

Решението се разгласява, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на
оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от
ЗУТ съобщава, че с Решение №1471 от Протокол №54/31.07.2019 година, на основание
чл.21, ал.1, т.8 и т.11, от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.5, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен
план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на ПИ, с
идентификатор 67800.8.116 по КК на гр.Созопол, вид собственост частна, земеделска
територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на
урбанизираната територия, с цел урегулиране и преотреждане, за изграждане на вилни
сгради. При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на
застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт.
мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ? от нея да е отреден за дървесна
растителност. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във
връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданията за
изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПУР.
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Решението се разгласява, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на
оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
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