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Уведомление за изготвен проект за изменение на Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за
УПИ I-36
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Уведомление за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I-36, бивш масив 50, б.м. "Тепе тарла", в б.землище на с.Рудник, ПИ
07079.17.1651 и ПИ 07079.17.1652 по КК на гр.Бургас

СТАНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №10
КВ."РУДНИК-ЧЕРНО МОРЕ"
ГР. БУРГАС

Уведомяваме ви за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-36, бивш масив 50, б.м.
"Тепе тарла", в б.землище на с.Рудник, ПИ 07079.17.1651 и ПИ 07079.17.1652 по КК на гр.Бургас, с
което УПИ I-36 се разделя на два нови УПИ I-1652 и УПИ II-1651, отредени "за складово-производствена
база", със свободно застрояване на нормативни отстояния от регулационните граници и показатели на
застрояване за устройствена зона Пп.
Същият е изложен в стая № 5 на Дирекция "ЦАУ Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.00ч., тел.056 86 32
39.
На основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писменни възражения и
искания по проекта чрез Дирекция " ЦАУ Изгрев" в 14-дневен срок от получаване на настоящото
съобщение.

Дирекция "ЦАУ Изгрев"
Арх Ив.Дафова
Гл.експерт
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8000 Бургас, ул.
"Александровска" 26
Единен номер за сигнали: *5656
Горещи телефони:
056 841 560; 0885 009670; 056 843 891;
Можете да натиснете върху номера за безплатно обаждане факс: 056 841314
e-mail: obshtina@burgas.bg

Строителство, инвестиции и регионално развитие
Стратегическо развитие, международно сътрудничество и дигитализация
Финанси, бюджет и икономика
Образование
Култура

Превенции и младежки политики
Здравеопазване и социални дейности
Околна среда
Туризъм и спорт

Всички права запазени! ©2008-2020
Община Бургас ©2008-2020 | Условия за използване | Защита на личните данни
Web Design and support: NK SOFTWARE

(function() { var dg_scr = document.createElement('script'); dg_scr.type = 'text/javascript'; dg_scr.async =
true; dg_scr.src = (('https:' == document.location.protocol) ? 'https://' : 'http://') +
'track.freecallinc.com/freecall.js'; dg_scr.onload = function(){ try { deskGod.track(5513, 5385); } catch(err){ }
}; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(dg_scr, s); })();

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

