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КАРАР

Территорияне ызанлау 
проектын эшләү турында 

Россия  Федерациясе  Шәһәр  төзелеше  кодексының  43  статьясы,  «Россия
Федерациясендә  җирле  үзидарә  оештыруның гомуми принциплары турында» 2003
елның 06 октябрендәге  131-ФЗ номерлы Федераль  закон,  Татарстан Республикасы
Лаеш  муниципаль  районы  Уставы  нигезендә.  Территорияне  тотрыклы  үстерүне
тәэмин  итү,  планлаштыру структурасы элементларын (кварталлар,  микрорайоннар,
башка  элементлар)  бүлеп  бирү,  мәгариф  һәм  агарту  объектларын  (мәктәпкәчә,
башлангыч һәм урта гомуми белем бирү) төзү һәм урнаштыру өчен билгеләнгән җир
кишәрлекләре  чикләрен  билгеләү  максатларында,  шулай  ук  юллар  (урамнар)  һәм
төзелеш территориясенә керү юлларын урнаштыру мөмкинлеге булдыру өчен, карар
бирәм:
       1. «Яңа Усад» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятькә кадастр номерлары булган,
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Столбище авыл җирлегенең
Усады авылы адресы буенча урнашкан җир кишәрлекләрендә территорияне ызанлау
проектын әзерләргә
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16:24:150304:210,  16:24:150304:217,  16:24:150304:205,  16:24:150304:231,
16:24:150304:500,  16:24:150304:230,  16:24:150304:212,  16:24:150304:200,
16:24:150304:621, 16:24:150304:206, 
.
      2. «Яңа  Усад»  җаваплылыгы  чикләнгән  җәмгыять  территориясен  ызанлау
проектын эшләү срогы- 2020 ел дәвамында.
      3. Документларны әзерләү һәм тоту тәртибе, сроклары турында тәкъдимнәр
Территорияне  ызанлау  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының
башкарма комитеты тарафыннан эш көннәрендә түбәндәге адрес буенча кабул ителә:
Татарстан Республикасы, Лаеш шәһәре, Чернышевский ур., 23 й.. 
      4.  Әлеге карарны«Кама ягы» («Камская новь") район газетасында һәм
 Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә  Татарстан  Республикасы
хокукый  мәгълүматының  рәсми  порталында  :  http://pravo.tatarstan.ru  веб-адресы
буенча бастырып чыгарырга. 
       5.  «Территорияне  планлаштыру  һәм  ызанлау  проектын  әзерләү  турында»
Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма  комитетының  2020
елның 16 мартындагы 460 номерлы карары үз көчен югалткан дип танырга.
       6.    Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.



         Җитәкче                         И.Ф. Зарипов
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