УКРАЇНА
БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХV сесія Бібрської міської ради
VІІ-го демократичного скликання
РІШЕННЯ
№ 736
м. Бібрка
12.05.2017 р.
Про затвердження містобудівної документації
(детального плану території) та надання дозволу
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі в користування (оренда)
ТзОВ «Фірма Гонта» в м. Бібрка по вул. Івана Франка
Розглянувши звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Гонта» з
питань затвердження детального плану території для обслуговування будівель майстерні, складу,
навісу в м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області та надання дозволу на
виготовлення проекту землеустрою, врахувавши результати громадських слухань проведених у м.
Бібрка 28 квітня 2017 року та рекомендації постійної депутатської комісії з повноваженнями у
сфері регулювання земельних відносин та охорони довкілля, враховуючи зміну цільового
призначення земельної ділянки (з земель промисловості на землі громадської забудови)
керуючись статтями 16, 18, 19 закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
Порядком проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555, статтями 12, 79*,
122, 123, 186 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ХV – та сесія VІІ - го демократичного скликання –
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити, розроблений ФО-П Труш Леся Володимирівна, Детальний план території земельної
ділянки під будівництво та обслуговування будівель майстерні, навісу, складу по вулиці Івана
Франка, 4а в м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області.
2. ТзОВ «Фірма Гонта» надати дозвіл на замовлення в ліцензованій землевпорядній організації
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3520 га з
подальшою передачею в оренду для будівництва та обслуговування будівель майстерні, навісу,
складу по вулиці Івана Франка, 4а в м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області за
рахунок забудованих земель (землі промисловості).
3. Виготовлений та погоджений у відповідному порядку проект землеустрою (разом з витягом з
Державного земельного кадастру про земельну ділянку) представити в Бібрську міську раду на
розгляд та затвердження.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання
земельних відносин та охорони довкілля (голова комісії М. Чернятинський).

Бібрський міський голова

Р.Я. Гринус

