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დადგენილება №
2018 წლის ---- ივნისი

ქ. ბათუმი

„ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 
მოსაკრებლის შემოღებისა და მისი გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2013 წლის 30 ივლისის №27 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის 
შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

მუხლი 1.
„ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათ-

ვის მოსაკრებლის შემოღებისა და მისი გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ 
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2013 წლის 30 ივლისის №27 დადგენი-
ლებაში (გამოქვეყნების წყარო: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, 
გამოქვეყნების თარიღი: 02/08/2013, სარეგისტრაციო კოდი: 210020010.35.132.016178) შეტა-
ნილ იქნას შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილების 21 და 22 პუნქტები ამოღებულ იქნეს. 

2. დადგენილებით დამტკიცებული „ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე სპეციალური 
(ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლის განაკვეთების განსაზღვრისა და 
მისი გადახდის ინსტრუქცია“-ს:

ა) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. „დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების სა-

კითხთა საბჭო“-ს (შემდგომში - საბჭო) მიერ განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის 
(კ-2) გაზრდის შემთხვევაში, გადახდილი უნდა იქნეს დადგენილ განაშენიანების ინტენსი-
ვობის კოეფიციენტსა (კ-2) და გადამეტებული განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტს 
შორის სხვაობა ამ ინსტრუქციით დადგენილი წესითა და შემთხვევებში.“.

ბ) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. წინამდებარე ინსტრუქციის მიზნებისათვის სამშენებლო ფართობი არის საქართვე-

ლოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №59 დადგენილებით დამტკიცებული „ტექნიკური 
რეგლამენტი - დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირე-
ბის ძირითადი დებულებები“-ს მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი კ-2 კოეფიციენ-
ტის საანგარიშო ფართობი.“.

გ) მე-10 და მე-11 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„10. წინამდებარე ინსტრუქციის შესაბამისად მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის პა-

სუხისმგებლობა ეკისრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და 
ურბანული პოლიტიკის სამსახურს.



11. იმ შემთხვევაში, თუკი არქიტექტურული პროექტი შეთანხმებული არ არის და 
განმცხადებელი (დამკვეთი) წინამდებარე დადგენილების ამოქმედების შემდგომ მოით-
ხოვს საბჭოს მიერ უკვე გაცემული კ-2 კოეფიციენტის მნიშვნელობის დამატებით გაზრ-
დას, მაშინ მასზე სრულად ვრცელდება წინამდებარე ინსტრუქციით დადგენილი მოსაკ-
რებლის გადახდის   ვალდებულება. ასეთ დროს კ-2 კოეფიციენტის მნიშვნელობა წინამდე-
ბარე ინსტრუქციის მე-3 პუნქტის ფორმულაში განისაზღვრება სპეციალური (ზონალური) 
შეთანხმებით გაცემული კ-2 კოეფიციენტის მნიშვნელობით.“.

მუხლი 2.
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე სულიკო თებიძე


