Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы
Советының 2018 елның 17 сентябрендəге
106 номерлы карарына 1 нче кушымта

Җирдəн файдалану Кагыйдəлəренə үзгəрешлəр кертү
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Советының 2013 елның 27
февралендəге 82 номерлы карары белəн расланган Татарстан
Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр тибындагы
поселогы» муниципаль берəмлегендə төзелеш эшлəре алып бару һəм
төзелеш эшлəре алып бару тəртибе турындагы нигезлəмəгə үзгəрешлəр
кертү хакында
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского
муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением
Совета поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального
района Республики Татарстан от 27.02.2013 №82, изменения, дополнив
градостроительными регламентами в части предельных (минимальных и
(или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, а также ограничений использования земельных участков и
объектов
капитального
строительства
в
отношении
следующих
градостроительных зон:
I өлешнең 14 статьясындагы 3 пунктын түбəндəге редакциядə бəян
итəргə::
«3. Шартлы рəвештə рөхсəт ителгəн куллануга рөхсəт бирү турындагы
карар проекты Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 51
статьясында билгелəнгəн тəртиптə үткəрелə торган җəмəгать фикер
алышуларында яисə гавами тыңлауларда əлеге статьяның нигезлəмəлəрен
исəпкə алып карап тикшерелергə тиеш. Əгəр җир кишəрлеген яки капиталь
төзелеш объектын шартлы рəвештə файдалану төре əйлəнə-тирə мохиткə
тискəре йогынты ясарга мөмкин булса, Иҗтимагый фикер алышулар яки
ачык тыңлаулар мондый тискəре йогынты куркынычы астына алынган җир
кишəрлеклəре һəм капиталь төзелеш объектлары хокукына ия булучылар
катнашында үткəрелə».
14 статьяның 4 пунктында I өлешнең 4 башлыгы «Комиссия» сүзен
«җəмəгать фикер алышуларын яки гавами тыңлауларны оештыручы»
сүзлəренə, «бирү мəсьəлəсе буенча гавами тыңлаулар» сүзлəрен «җəмəгать
фикер алышуларын яисə Җəмəгать тыңлауларын бирү турында карар
проекты буенча җəмəгать тыңлаулары яисə гавами тыңлаулар " сүзлəренə
алмаштырырга»
I өлеш башлыгының 5 статьясындагы 5 пунктын түбəндəге редакциядə бəян
итəргə::

«5. Урнаштыру чорында 5.1 статьяның 4 өлешендəге 2 пункты һəм 2
пункты нигезендə. Россия Федерациясе шəһəр төзелеше кодексының 5.1
статьясындагы 12 өлеше нигезендə узган иҗтимагый фикер алышуларда яисə
гавами тыңлауларда, һəм аңа мəгълүмати материаллар карап тикшерелергə
һəм мондый проект экспозициялəрен яисə экспозициялəрен уздырырга
тиешле проект буенча фикер алышуларда яисə гавами тыңлауларда
катнашучылар. Россия Федерациясе шəһəр төзелеше кодексының
идентификациялəнүе мондый проектка кагылышлы тəкъдимнəр һəм
искəрмəлəр кертергə хокуклы:
1) рəсми сайт яисə мəгълүмат системалары аша (иҗтимагый фикер
алышулар уздырылган очракта);
2) халык тыңлауларында катнашучыларның җыелышын яки
җыелышларын үткəрү барышында язма яисə телдəн (гавами тыңлаулар
уздырылган очракта));
3) җəмəгать фикер алышуларын яки халык тыңлауларын оештыручы
адресына язмача формада;
4) җəмəгать фикер алышуларында яки гавами тыңлауларда каралырга
тиешле проект экспозициясенə килүчелəрне исəпкə алу кенəгəсендə
(журналында) язу юлы белəн.».
I өлешнең 14 статьясындагы 7 пунктын түбəндəге редакциядə бəян
итəргə::
«7. «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге халкына
җəмəгать фикер алышуы яки гавами тыңлаулар нəтиҗəлəре турында бəялəмə
бастырган көнгə кадəр аларны үткəрү турында " Җəлил шəһəр тибындагы
поселогы «муниципаль берəмлеге Уставы һəм (яки)» Җəлил шəһəр
тибындагы поселогы «муниципаль берəмлеге Советының муниципаль
хокукый актлары белəн билгелəнə һəм бер айдан артык була алмый.».
14 статьяның 10 пунктында I өлешнең 4 башлыгы «бирү мəсьəлəсе
буенча ачык тыңлаулар» сүзлəрен «бирү турында карар проекты буенча
җəмəгать фикер алышулары яисə гавами тыңлаулар " сүзлəренə
алмаштырырга.
30 статьяның 10 пунктында 8 өлеше башлыгының I өлешендəге «гавами
тыңлаулар» сүзлəрен «җəмəгать фикер алышулары яки гавами
тыңлаулар»сүзлəренə алмаштырырга.
Бүлеккə 35 бүлек башлыгы 11 III өлеш түбəндəге абзац өстəргə::
"Билгелəнгəн җир кишəрлеклəренең чик күлəмнəрен (максималь һəм
минималь) билгелəргə:
- ял итү һəм авыл хуҗалыгы культураларын үстерү максатларында халык
тарафыннан файдаланыла торган торак төзелеше төзү хокукы белəн
бакчачылык һəм дача участокларын урнаштыру өчен 0,02 дəн 0,25 га кадəр.;»
26 статьяның 1 пунктындагы икенче абзацын түбəндəге редакциядə бəян
итəргə:

«Шəхси торак төзелеше объектын, бакча йортын төзегəндə,
реконструкциялəгəндə проект документациясен əзерлəү талəп ителми. Төзүче
үз инициативасы буенча индивидуаль торак төзелеше объектына, бакча
йортына карата проект документларын əзерлəүне тəэмин итəргə хокуклы.»
26 статьяның 8 пунктындагы 10 пунктчасын «капиталь ремонт»
сүзеннəн соң «, снос " сүзлəрен өстəргə.
26 статьяның 8 пунктындагы 7 пунктчасын түбəндəге редакциядə бəян
итəргə:
"7) капиталь төзелеш объектларын, аларның өлешлəрен сүтү эшлəрен
оештыру проекты;".
1 статьяның унынчы абзацында "капиталь ремонт" сүзеннəн соң", снос
" сүзлəрен өстəргə";

