TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 7868/0022:276 TELŠIŲ M. K. V.),
ESANČIO ADRESU TELŠIAI, TELŠIŲ MIESTO SEN., TELŠIŲ R. SAV.,
PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO
2022 m. sausio d. Nr. A1Telšiai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu,
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, Pagrindinės žemės naudojimo
paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo
paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“, 10 punktu, Telšių
miesto teritorijos bendrojo plano koregavimu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018
m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T1-344 „Dėl Telšių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo
patvirtinimo“, bei atsižvelgdamas į sklypo savininkės O. K. 2021 m. gruodžio 21 d. prašymą ir
Telšių rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus 2021 m. gruodžio 25 d. raštą
Nr. Ž10-435 „Dėl melioracijos įrenginių“:
1. K e i č i u žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7868/0022:276 Telšių m. k. v.; paskirtis –
žemės ūkio (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai); plotas – 0,3131 ha),
esančio adresu Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., pagrindinę tikslinę žemės naudojimo
paskirtį į kitą (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).
2. N u r o d a u, kad sklype valstybei priklausančių melioracijos įrenginių nėra, visi
melioracijos įrenginiai yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo
savininkui.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos
administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai)
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta
tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298
Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Administracijos direktorius

Tomas Katkus

Parengė
Daiva Dabkevičiutė
2022-01-07

01_Pkeitimas_276_telsiuM

