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Ν. 134(Ι)/2015

134(Ι)/2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2015

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολεοδομίας και

τίτλος.

Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 και θα

90 του 1972

διαβάζεται μαζί με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμους

56 του 1982

1972 μέχρι 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός

7 του 1990

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται

28 του 1991

μαζί ως οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμοι του 1972 μέχρι

91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
241(Ι) του 2002
29(Ι) του 2005
135(Ι) του 2006
11(Ι) του 2007
46(Ι) του 2011
76(Ι) του 2011
130(Ι) του 2011
164(Ι) του 2011
33(Ι) του 2012
110(Ι) του 2012
150(Ι) του 2012
20(Ι) του 2013
65(Ι) του 2013
120(Ι) του 2014
39(Ι) του 2015.

(Αρ. 2) του 2015.

2
Τροποποίηση

2.

Το εδάφιο (8) του άρθρου 25 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 25

ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση από αυτό της λέξης «ουδέ» (ένατη
γραμμή), με το σημείο του κόμματος και τη λέξη «, αλλά»,
με τη διαγραφή στο τέλος αυτού του σημείου της τελείας και
με την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «για χρονική
περίοδο ενός (1) έτους:». και
(β) με την προσθήκη στο τέλος αυτού, των ακόλουθων νέων
επιφυλάξεων:
«Νοείται ότι, η πιο πάνω αναφερόμενη δέσμευση της
Αρχής αίρεται σε περίπτωση σύγκρουσης με τις πρόνοιες
του εφαρμοστέου κατά περίπτωση σχεδίου ανάπτυξης:
Νοείται περαιτέρω ότι, η έκφραση των απόψεων της
Αρχής παρέχεται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1)
μηνός από τη λήψη της γραπτής ερώτησης, νοουμένου ότι
η εν λόγω ερώτηση αφορά ερμηνεία σχεδίου ανάπτυξης,
σχεδιασμένο οδικό δίκτυο ή άλλες παρόμοιες πληροφορίες:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που για
την έκφραση των πιο πάνω αναφερόμενων απόψεων
απαιτείται περαιτέρω μελέτη ή επιτόπια επίσκεψη, αυτή
παρέχεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών ή εντός
μεγαλύτερης προθεσμίας, η οποία καθορίζεται γραπτώς
από την Πολεοδομική Αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη του
αιτητή.».

