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QUYET D!NH
Ye viçc phe duyçt lieu chinh ni dung quy hotch su' ding dat
A
A
cua do an dieu chinh, mo' r9ng Quy hoich chi tiet Khu cong nghiçp
Gián Khu (phân din tIch 162,lha)
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UY BAN NHAN DAN TINH NINH BINH
Can thLut Td chi'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can c Lut Quy hogch do thj ngày 24 tháng 11 nám 20]7,
Can cá' Nghj djnh s 37/2010/ND-CF ngày 07 tháng 4 nàm 2010 cia
vic
thOm dinh, phê duyt và quán lj quy hoach do thi;
ChInh phi
ye

lcp,

Can c Thong tu s 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 näm 2016 cza
Bó Xáy dy'ng quy djnh ve h so' cza nhim vy và d an quy hogch xây dyng
viing, quy hogch dO thj và quy hogch xáy dyng khu chi'c náng dçc thI; Thông
tu' s 05/201 7/TT-BXD ngày 05 tháng 4 nàm 2017 cia Bó Xáy dy'ng v hu'ó'ng
dcin xác dinh, quán lj chI phi quy hooch xáy dy'ng và quy hogch do thj;
Theo d nghj cza Giám dO'c SO' Xây dy'ng tgi TO' trInh
ngày 26 tháng 10 nãm 2020.

so'

2477/TTr-SXD

QUYET D!NH:
IJiêu 1. Phê duyt diu chinh ni dung quy hotch sir dyng dt cüa d an
diu chinh, ma rng Quy hoach chi tit Khu cong nghip Gián Khu (phn
din tIch 162,1 ha)
các ni dung sau:
vai

ding dat: Diu chinh ten
1. Biu chinh quy hoch
nhà may" thành "dat cOng nghip", cii the:
sfr

loai

dt tir "dat

- Các dt cong nghip dã duçic c.p dt: Bao gm các lô dt có kI hiu
ti'r CN1 den CN10; din tIch tü 2,85ha den 47,65ha; mt d xây dirng tôi da
70%, tng cao xây drng cOng trInh ti da 3 tang.
lo

- Các 10 dt cong nghip quy hoach mth: Bao gm các lô dt có kj hiu
CN11 (din tIch 2,89ha) và CN12 (din tIch 3,53ha); mt d xây dirng ti da
70%, tang cao xây dimg cong trInh ti da 3 tng.
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Bang tong hçrp sr diing dat sau khi diu chinh nhtr sau:

1

2

Diên tIch
(ha)

•
Ten loai dat
A

TT
A

•A

Dat cong nghiçp

135,89

83

- Dat cong nghip dã có

129,47

79,08

- Dt cong nghip b sung

6,42

3,92

Dt dlch vi.i, thuong mii, cong cong

1,02

0,62

- Dat khu trung tam

0,54

- Dt djch vii thi.rang mai (cay xang)

0,28
0,2

- Dt thuong mi, djch vii cong cong b sung
3

5

6

T lé
(%)

h

A

A

Dat don Cong an

0,25

0,15

du rni ht tng k5 thut
Dt
(Trim diçn, trim xtr ly ntro'c thai)

3,63

2,22

12,47

7,62

Dt cay xanh
- Cay xanh cãnh quan

5,06

- Cay xanh h tng k thut (phAn din tIch
cay xanh d9c theo via he và dâi phân each
giao thông)

5,43

- Cay xanh hành lang an toàn duing din

1,98
10,46

6,39

163,72

100

Dt giao thông
Tong din tIch

(Chi tié't tgi ban

ye

quy hogch kern theo,)

2. Các ni dung quy hoich khác: Thirc hin theo Quyêt djnh so
816/QD-UBND ngày 10/7/20 19 cüa UBND tinh Ninh BInh.

Diu 2. Cong ty Phát trin h tng khu cong nghip có trách nhim
hoàn thin h sa quy hotch theo quyt djnh thrçic duyt, cOng b cOng khai,
rng rãi dy dü ni dung quy hoach dã phé duyt cho các ngânh, dja phuong,
don vi và nhân dan biêt, dng thM quãn 1 xây drng theo diing quy hoch.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu l?c thi hânh k tr ngày k ban hânh.
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Diu 4. Chánh Van phông UBND tinh, Giám doe các S, ban, ngành:
Xây dirng, Ké hoch và Dâu tu, Tài chInh, Tài nguyen và Môi tnrô'ng, Giao
thông Vn tái, Cong Thtrorng, Thông tin và Truyn thông, Nông nghip và
Phát trin nông thông, Ban Quân 1 các Khu cong nghip; Chü tjch UBND
huyn Gia Vin; Giám dc Cong ty Phát trin h tang khu cong nghip va
Thu truâng các cor quan, don vj có lien quan chju trách nhim thi hành
Quyt djnh này./.
Nci nhn:
- Nhu Diu 4;
- Chü tjch, Các PCI UBND tinh;
- Lixu VT, VP4,3.
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