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Относно: Одобряване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ)С постъпило заявление с заявление вх.]ЧеАГ-ОЗ-10/30.06.2016г. от Нежми Ибрям Халил,кмет на село Климент, община Каолиново област Шумен за одобряване на проект на подробенустройственплан - план за застрояване (ПУП-ПЗ) .С обхват: ПИ 37232.100.91 и ПИ 37232.100.92 по КК на с. Климент, общ. Каолиново.Изменението в плана за застрояване е с цел промяна на начина на трайно ползване от „запроизводство на строителни материали, конструкции и изделия“ в територия „депо забитови отпадъци /сметище/“.
Проекта бе обявен с обявление МАГ-03-60/21.06.2016г. В 14 дневния срок завъзражения няма постъпили жалби. Проекта е приет от общински експертен съвет поустройствона територията е решение по протоколМз 10/07.07.2016 г.Предвид констатираното е установено, че са изпълнени условията на закона заустройството на територията и изискванията на специалните нормативни актове.На основание: чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, Решение Мз 114 прието с Протокол МЗ от31.05.2016 г, и чл.129, ал.2 , чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.

ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план - план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 37232.100.91 и ПИ37232.100.92 по КК на с. Климент, общ. Каолиново с с цел промяна на начина на трайноползване от „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“ втеритория „Депо за битови отпадъци /сметище/“.
Площта на засегнатия имот преди промяната е както следва:- ПИ 37232.100.91 - 8 566 кв.м., като предназначението с „за производство насгроителни материали, конструкции и изделия“;
- ПИ 37232.100.92 - 4 607 кв.м., като предназначението е „за производство настроителни материали, конструкции и изделия“;В резултат на промяната застрояването площта на УПИ, не се променя:- ПИ 37232.100.91 - 8 566 кв.м., като предназначението е „депо за битови отпадъци/сметище “;
- ПИ 37232.100.92 - 4 607 кв.м., като предназначението е „депо за битови отпадъци/сметище/“;
Заповедта да се съобщи на всички заинтересованите лица при условията и по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ, в 14 - дневен срок отнейното съобщение.
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