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Изх.№ РНИ18-ТК00-142(8) / 07.06.2019год.

ОБЯВЛЕНИЕ
Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по
строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, обявява
Решение № 208 по Протокол № 75 от 18.04.2019год. на Столичен общински
съвет, с което се одобрява проект за:
1. за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП-ИПР) на урегулиран поземлен имот І „за училище, спорт и
озеленяване“ от кв. 125 по плана на гр.Нови Искър, кв.Гниляне за
предвиждане на сервитут на тласкател и главен канализационен колектор І и
2. Парцеларен план за локална пречиствателна станция за отпадни води
(ЛПСОВ); помпена станция (ПС) и трафопост в поземлени имоти извън
урбанизираната територия с идентификатори 00357.5295.81 /местност ДОЛНА
ЛАКА/; 00357.5295.408 / частна държавна собственост с НТП –
отводнителен канал /; 00357.5295.174 /местност ПРЕЛОЗИТЕ/ и
00357.5295.946 /урбанизирана територия гр.Нови Искър, кв.Гниляне/;
тласкател ø280 и главен канализационен колектор, през поземлени имоти извън
урбанизираната територия с идентификатори 00357.5295.74, 00357.5295.75 и
00357.5295.76 по КККР за землището на гр.Нови Искър.
Решението е съобщено по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с публикуване на
съобщение в Държавен вестник, обнародвано в брой 44 от 04.06.2019год.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от Закона за
устройство на територията пред Административен съд – София-град в 30
/ тридесет / дневен срок от съобщаването му / обнародването му в Държавен
вестник /. Жалбите се подават в Район „Нови Искър“ – СО, ул. „Искърско
дефиле“ № 121.
Решението и проекта за ПУП-ПРЗ и ИПРЗ се намират в Отдел „УТККС“
при Район „Нови Искър“, гр.Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 121 / ХХХІМЦ /, Отдел „Устройство на територията, Кадастър и Контрол по
строителството”, ет. 4, стая № 404.
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