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ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება  № 
 
 
 

        მაისი, 2020 წელი                                                                     ქალაქი ბათუმი 
 
 
 „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტერიტორიის/სივრცის 

და სანიაღვრე სისტემის გამოყენებისათვის საზღაურის  

განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2020 წლის 25 თებერვლის №6 განკარგულებაში ცვლილების  

შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხ-

ლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ   გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

 

1. ცვლილება იქნას შეტანილი „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

საზოგადოებრივი ტერიტორიის/სივრცის და სანიაღვრე სისტემის გამოყენებისათვის 

საზღაურის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 

წლის 25 თებერვლის №6 განკარგულებაში და განკარგულების პირველ პუნქტს „ა“ 

ქვეპუნქტის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ა1“ და „ა2“ ქვეპუნქტები: 

„ა1) მიწისქვეშა I კლასის ხაზობრივი ნაგებობის (ხაზობრივი ნაგებობა მოიცავს საკომუ-

ნიკაციო ჭასაც) განთავსებისათვის - ერთ გრძივ მეტრზე 1 (ერთი) ლარი; 

ა2) მიწისზედა I კლასის ხაზობრივი ნაგებობის (ხაზობრივი ნაგებობა მოიცავს საკომუნი-

კაციო ჭასაც) განთავსებისათვის - ერთ გრძივ მეტრზე 0,40 (ორმოცი თეთრი) ლარი;“. 

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე      სულიკო თებიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

განმარტებითი ბარათი  

პროექტის სახელწოდება და სათაური 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი  

ტერიტორიის/სივრცის და სანიაღვრე სისტემის გამოყენებისათვის საზღაურის  

განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2020 წლის 25 თებერვლის №6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

განკარგულების პროექტი 
 
 
 

ა) ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

ა.ა) პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანი: 

პროექტის მიზანია „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებ-

რივი ტერიტორიის/სივრცის და სანიაღვრე სისტემის გამოყენებისათვის საზღაურის განსაზ-

ღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის 

№6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანა. ქლაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქ-

განვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია დაწესდეს 

საზღაური მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სარგებლობისათვს. კერძოდ, საზღაური განი-

საზღვროს შემდეგი ოდენობით: მიწისქვეშა I კლასის ხაზობრივი ნაგებობის (ხაზობრივი 

ნაგებობა მოიცავს საკომუნიკაციო ჭასაც) განთავსებისათვის - ერთ გრძივ მეტრზე 1 (ერთი) 

ლარი; მიწისზედა I კლასის ხაზობრივი ნაგებობის განთავსებისათვის - ერთ გრძივ მეტრზე 

0,40 (ორმოცი თეთრი) ლარი. 
 

 

ა.ბ. პროექტის ძირითადი არსი: 
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტერიტორი-

ის/სივრცის და სანიაღვრე სისტემის გამოყენებისათვის საზღაურის განსაზღვრის შესახებ“ 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 თებერვლის №6 განკარგუ-

ლებაში ცვლილების შეტანა.  

 

ბ) პროექტის ფინასური დასაბუთება: 

ბ.ა) განკარგულების  პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი 

ხარჯების დაფინასების წყარო: არ გამოწვევს ხარჯებს. 

ბ.ბ) პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილზე - არ 

გამოიწვევს. 
 
 
 
 
 
 

გ) პროექტის შესაბამისობა უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ 

აქტებთან: 

განკარგულების პროექტი შესაბამისობაშია უპირატესი იურიდიული ძალის 

მქონე ნორმატიულ აქტებთან. 
 
 

დ) პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები, სახელმწიფო, 

არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, 

სპეციალისტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს პროექტის შემუშავებაში და მათი 



შეფასება პროექტის მიმართ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 
 

 

პროექტის მომზადების პროცესში კონსულტაციების არ მიღებულა 
 

 

ე) პროექტის ავტორი: 
 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და ურბანუ-

ლი პოლიტიკის სამსახური. 
 

 

ვ) პროექტის ინიციატორი: 
 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი. 
 

 

ზ) განმარტებითი ბარათის მომზადებაზე უფლებამოსილი პირის 

თანამდებობა, სახელი, გვარი და ხელმოწერა: 
 
 
 
 
 
 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის  

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის უფროსი                                              მირიან მეტრეველი 



 


