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P a k e i č i u Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 14 d.
įsakymą Nr. DE-58 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimo
iniciatyvai“ ir 1, 2 punktus ir išdėstau taip:
1. P r i t a r i u žemės sklypo savininko iniciatyvai pradėti rengti vietovės lygmens teritorijų
planavimo dokumento – žemės sklypų (kadastrinis Nr. 6810/0001:89 ir Nr. 6810/0001:330), esančių
Plungės rajono sav., Jodėnų k., detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011
m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-253, 5 punktu, – keitimą.
2. N u s t a t a u, kad įsakymo 1 punkte nurodyto vietovės lygmens teritorijų planavimo
dokumento keitimo rengimo darbus finansuoja ir planavimo proceso viešumo procedūras užtikrina
žemės sklypo savininkas.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos
Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams
(Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.
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