Обявление
№СБР-00-18/08.01.2018 г.
ДО
ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ
ул. „П. К. Яворов” №5
гр. Плевен
ИВЕЛИН ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВОВ
р-н „Витоша“, ул. „Мадара” №1, ап.12
гр. София, общ. Столична
РОКСАНА ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА
ул. „Яне Сандански” №8, ет.2, ап.9
гр. Плевен
Община Пордим, на основание 129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №СБР-0013/08.01.2018 г. на Кмета на Община Пордим е одобрен:
Изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ І-134, УПИ
ІІ-134 и УПИ Х „За сгради за съхранение на земеделска продукция, суровини и инвентар” в
кв.11 по плана на гр. Пордим, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1, т.1
от ЗУТ.
С проекта за изменение на ПУП – ПРЗ се променя утвърдената съществуваща
устройствена зона за застрояване от типа „смесена централна зона” (Ц), предназначена за
многофункционално ползване в зона от типа „предимно производствена зона” (Пп).
Премахва се дворищно регулационната граница между УПИ І-134 и УПИ ІІ-134,
между УПИ І-134 и УПИ Х, между УПИ ІІ-134 и УПИ Х се обединяват за да се образува нов
УПИ І-134.
УПИ І-134 се отрежда с предназначение „За безвредна производствена дейност,
сгради за съхранение на земеделска техника, административна сграда, гаражи, съхранение
на земеделска продукция, суровини и инвентар” в съответствие с чл.17, ал.2, т.4 от Наредба
№7 за ПНУОВТУЗ, при спазване на следните градоустройствени показатели за имота:
- С височина до 12м;
- Плътност на застройване от 40% до 80%;
- Кинт от 1,0 до 2,5;
- Необходима озеленена площ от 20% до 40%
- начин на застрояване – свободно.
С настоящия ПУП – План за регулация и застрояване се изменя действащият
застроителен и регулационен план в обхвата на територията, на основание чл.134, ал.1, т.1
от ЗУТ и по реда на §6, ал.1 от ПР на ЗУТ.
ПУП-ПРЗ е изложен в Общината, стая №13 и може да бъде прегледан в дните
понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 15,00часа.
На основание чл.215, ал.4 във връзка с чл.213 и 214 от Закона за Устройство на
територията, заповедта може да се обжалва в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на
получаването на настоящето обявление пред Административен съд – Плевен, чрез Община
Пордим.
Жалбите не спират изпълнението й.
Жалбите се подават в два екземпляра в Информационния център на Община Пордим,
ул.”Ив.Божинов” №1.
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