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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

              ბატონო ბესიკ,
           საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, 
არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ 43-ე მუხლის მე-3 
ნაწილისა და „სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქმშენებლობითი გეგმების 
შემუშავების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის NN260 
დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, 
შესათანხმებლად წარმოგიდგენთ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე მიწის ნაკვეთის განაშენიანების 
დეტალური გეგმის შემუშავების  თაობაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტს.
           პროექტი მომზადებულია მერიის სივრცითი მოწყობისა და 
ინფრასტრუქტურის სამსახურის მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე 
იურიდიული სამსახურის მიერ. პროექტის განხილვისას მომხსენებლად 
წარმოგიდგენთ სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 
სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსის ალეკო კირვალიძის 
კანდიდატურას. პროექტის მიღება მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საკრებულოს 
უახლოეს სხდომაზე.

გთხოვთ, თქვენს თანხმობას. 
პატივისცემით,

ბიძინა იმნაიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი
ხელმძღვანელობა
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ალექსანდრე სარიშვილს

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის

სამსახურის უფროსის ლევან ჩხაიძის

მოხსენებითი ბარათი

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით მომართა მოქალაქე მალხაზ 
ქამადაძემ, რომელიც აღნიშნავს, რომ თანასაკუთრებაში გააჩნია ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსაში მიწის ნაკვეთი (ს/კ 27.15.46.111 ფართობი 5206 კვ.მ.) 
აღნიშნულ ტერიტორიაზე  დაგეგმილი აქვს სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა და 
ტერიტორიის ამ მიმართულებით განვითარების მიზნით დაინტერესებული პირი 
შემოდის ინიციატივით განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების თაობაზე.

   საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის 
კოდექსის 43-ე მუხლის თანახმად თუ ტერიტორიისთვის გენერალური გეგმა არ არსებობს 
განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების თაობაზე შესაბამისი მუნიციპალიტეტის 
აღმასრულებელი ორგანოს გადაწყვეტილება უნდა შეთანხმდეს იმავე მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთან.  

   გთხოვთ დაავალოთ შესაბამის სამსახურს საკრებულოში წარსადგენი პროექტის 
მომზადება 

ლევან ჩხაიძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი
სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური



პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2019 წლის     სექტემბერი
 ქ. ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე მიწის 
ნაკვეთის   განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების  თაობაზე ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 
61–ე მუხლის მე–2 ნაწილისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის 
დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ 43-ე მუხლის მე-3 
ნაწილის  შესაბამისად:

მუხლი 1. მიეცეს თანხმობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიიღოს გადაწყვეტილება ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე მიწის ნაკვეთის (ს/კ 
27.15.46.111; 5203 კვ.მ. ) განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების თაობაზე.

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ 
სასამართლოში, მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი 
თვის ვადაში საქართველოს  ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე–8 თავის  22–ე 
მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად;

მუხლი 3. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 
     საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             ბესიკ ტაბიძე                                               
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