
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH NINH BINH Dc 1p  - Tir do - Hinh phñc 

S& /QD-UBND Ninh BInh, ngày'/.9 tháng 02 nám 2019 

QUYET DNH 
V vic phê duyt diu chinh ciic b Quy hoich chi tit xãy diyng 

t5 I 1/500 Khu cong nghip Phüc So'n 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINE! B!N}I 

Can cir Lut T chirc chInh quyn dja phuung ngày 19/6/20 15; 

Can cir Lut Xây dimg ngày 18/6/2014; 

Can cü Nghj djnh s 44/2015/ND-CP ngày 06/5/20 15 cüa ChInh phü ye 
Quy djnh chi ti& mt s ni dung v quy hoch xây dirng; 

CAn cü Thông tu s 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 cüa B Xây 
dirng quy djnh v h so cüa nhim v và d an quy hoach xây dimg vüng, quy 
hoach do th và quy hoach xây dirng khu chüc nAng dc thü; 

Xét d nghj cUa Giám dc S& Xây drng tai  Ti trInh s 1 83/TTr-SXD 
ngày 22/01/20 19, 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Phê duyt diu chinh ciic b quy hoach  chi tit xây dirng tT 1 
1/500 Khu cong nghip Phitc Son, vth các ni dung sau: 

1. Diu chinh quy hoch sfrdiing dt 

Diu chinh clic b quy hoach  sfr diing dAt cho phü hçip vói dir an dAu tu 
xây dirng hoàn trã tuyn dung lien thôn Phic Trung - Phüc Ha,  xA Ninh 
Phüc, thAnh pM Ninh BInh dugc UBND tinh phê duyt t?i  Quyt djnh s 
1311/QD-UBNDngày 15/10/2018,gm: 

- Diu chinh tInh ch4t  quy hoach mt phAn din tIch dAt cay xanh thuc 
lô k hiu CX-02 (khoâng O,05ha) va mt phAn din tIch muong nuóc thuc 
lô k hiu KM-02 (khoang O,2lha) thành dAt giao thông (khoãng 0,26ha) cña 
tuyn dumg lien thôn Phiic Trung - Phüc Ha. 

- Dua phn din tIch dat giao thông (khoãng 0,26ha) cña tuyên dung 
dung lien thôn Philic Trung - Phüc Ha ra khOi phm vi 1p quy hoach KCN 
Phüc Son d thun lcii cho Cong tác quân 1; theo do, diu chinh din tIch lap 
quy hoach KCN Phüc Son giám tii 129,66ha xung con 129,4ha. 
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Bang tng hqp sfr ding dat sau khi diu chinh 

TT Chu'cnang 
Diên tIch 

(ha) 
T lê 

2 (m) 
Ghi 
chu 

I Bat ngoài khu cong nghip 0,71 

1 EMt ton giáo (Dn Phiic Ha) 0,31 

2 £tht giao thông di ngoi 0,4 

II Tong din tIch 1p quy hoch 129,4 100 

1 Dt khu diu hành và djch viii cong cong 0,68 0,53 

2 D.t xây drng nhà may, xi nghip 107,34 82,78 

3 Dt ha tng k thut k thut 1,8 1,39 

4 Dt cay xanh, kênh mrn1ng, mt nithc 8,67 6,88 

4.1 Da't cay xanh 6,18 4,81 

4.2 Dt kênh mwong 2,49 2,07 

5 Dtgiao thông 10,91 8,42 

Tong din tIch nghiên cñu quy hoch 130,11 

2. Biu chnh chi gi&i xây drng 

2.1. Diu chinh chi gii xây drng dumg Trn Nhân Tong doan khu virc 
dir an Trung tam djch v1.i xäng du và ô to Ninh BInh cüa Cong ty TN}IH Du 
tu Thrnmg mai  Gia Pham trüng v9i chi gii du&ng do dâ duçic UBND tinh 
dng ti Van ban s 393/UBND-VP4 ngày 8/6/20 18. 

2.2. Diu chinh chi gii xây drng các lô dt trong quy hoach  Khu cong 
nghip d tao  diu kin thun 1i thu hiit các dr an dAu tu vào KCN Phüc Sn 
nhu sau: 

- Di vOl lô dt quy hoach khu diu hành và djch vçi cOng cong có k 
hiu TTDH: Diu chinh bó khoâng 1ii 0 các tuyn di.thng tip giáp vOi lô dt 
(chi gi0i xây dixng trüng chi giOi thrOng do & các tuyn du?mg Trn Nhân 
TOng, các tuyên thrOng có mt c&t 4-4 và 5-5 tip giáp vOi lô d.t TTDH). 

- Di vOi cac Jo dt quy hoach trong KCN con lai: Diu chinh chi gi&i 
xây dirng khu vrc phIa Tây giáp tuyn duOng Trn Nhân Tong vâ các khu d.t 
giáp tuyn thrOng T21 có khoàng lüi ti'r lOm thành 5m. Di vOi chi giOi xây 
dirng ti tuyn thrOng phi a DOng khu cOng nghip, các tuyên thrOng ni bO và 
các vj trI khác diu chinh khoáng lüi tr 6m thành Sm. 

(Clii tiê't tgi ban d quy hogch kern theo) 

3. Diu chinh h thing giao thông 
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- Diu chinh hu&ng tuyn du?mg lien thôn Phüc Trung - Phüc Ha cho 
phü hcip vâi dr an xây d%rng tuyn du&ng lien thôn Phüc Trung - Phüc Ha,  xã 
Ninh Phiic, thânh ph Ninh BInh duçic UBND tinh phê duyt tai  Quyêt djnh 
s 1311/QD-UBND ngày 15/10/2018 (chi tjlt tgi ban dâ quy hogch kern theo). 

4. Diêu chinh quy hoich h thng thoát nu'&c mira 

- Diu chinh quy mô kIch thuóc cüa h thng thoát nithc misa tü cng 
trôn D300 den D600 thành D300 dn D1200; các doan cng hp có kIch 
thuóc 2x1,8m và 2x2m thành cng hp có kIch thuâc 2x2,3m và 2x2,5m. 

- Diu chinh bó tuyn cng D600 di gifta lô dt cong nghip có hiu 
CNO7 và CNO8. B sung tuyn cng D1000 dt trên via he phIa Tây cüa lô 
dt CNO7 dn lô CNO8 d dam mng luâi thoát nithc lien tiic. 

5. Các ni dung khác: Giü nguyen theo Quy& djnh s 1708/QD-
UBND ngày 14/12/2016, s 927/QD-UBND ngày 14/7/2017 cüa UBND tinh. 

Diu 2. Ban Quân l các khu cong nghip tinh chü trI, phi hqp vâi Sâ 
Xây dirng, UBND thành phé Ninh BInh, Cong ty C phn - Tng Cong ty du 
tu phát trin khu cong nghip Phüc Lc và các dan vj có lien quan hoàn thin 
h sa quy hoach theo quyt dnh; thirc hin vic cong b cong khai, rng rãi 
dy dü nôi dung quy hoach  dã phê duyt cho các ngành, dja phuo'ng, dan vj 
và nhân dan bit, dng thai quán l xây dirng theo diing quy hoach. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lrc thi hành k tü ngày k. 

Diu 4. Chánh Van phông UBND tinE, Giám dc các Sâ: Xây dçmg, K 
hoach và Du tu, Tài chinh, Cong Thuang, Tài nguyen và Môi truYng, Giao 
thông Vn tãi, Nông nghip và Phát trin nông thOn; Tru&ng Ban Quân l các 
khu cOng nghip tinh; ChÜ tjch UBND thành ph Ninh BInh; Giám dc Cong 
ty Phát trin ha tng khu cong nghip; Tng Giám dc COng ty CP - Tng 
cOng ty du tu phát trin khu cong nghip Phüc Lc và Thu tru&ng các ca 
quan, dan vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!. 

N0i nhân: 
-NhuDiu4; 
- Chü tjch, PCT UBND tinh; 
- Lixu VT, VP4/3. 

vmh. 15.QD 

Nguyn Ng9c Thch 
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