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DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

Plungės rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų prašymą dėl galimybės pakeisti

žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6810/0007:155), esančio Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo sen.,

Babrungo k., Salantų g. 32, naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į

pramonės ir sandėliavimo teritoriją.

Informuojame, kad, vadovaujantis Žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, žemės sklypams

nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiami žemės savininkų,

valstybinės žemės patikėtinių ar, įstatymų nustatytais atvejais, kitų subjektų prašymu pagal

detaliuosius planus, specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus, o

urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji planai neparengti, – pagal savivaldybės

lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jei šis parengtas. Pagal Plungės rajono

savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T1-139 patvirtintus Plungės miesto

teritorijos bendrojo plano sprendinius, žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6810/0007:155), esantis Plungės

rajono savivaldybėje, Babrungo sen., Babrungo k., Salantų g. 32, patenka į mažaaukščių statinių

teritoriją (G2). Šioje teritorijoje prioritetas teikiamas gyvenamiesiems namams iki 3 aukštų su bendru

sklypu, jų priklausiniams statyti, kiemo želdiniams sodinti, įstatytoms į namus visuomeninės

paskirties, komercinės paskirties ir smulkaus verslo patalpoms įrengti ir eksploatuoti. Todėl žemės

paskirties keitimas šioje zonoje iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į pramonės ir

sandėliavimo teritoriją negalimas.

Informuojame, kad šiuo metu rengiamas Plungės miesto bendrojo plano keitimas, todėl

pasiūlymą dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui galite teikti raštu ir (ar)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki

viešo svarstymo pabaigos; viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g.

12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73 166, faks. (8 448) 71 608, el. paštas savivaldybe@plunge.lt,

puslapis internete www.plunge.lt.

Plano rengėjas: UAB „CityForm LT“, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius; UAB „Gaučė ir

Ko“, Verkių g. 5A-66, LT-08218 Vilnius.

Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79 972, el. p.

g.ratkute@cityform.lt.

Šis atsakymas 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

Elektroninio dokumento nuorašas



teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio atsakymo

gavimo dienos.

Administracijos direktorius                  Mindaugas Kaunas

Laura Baumilė, tel. (8 448) 73 137, el. p. laura.baumile@plunge.lt
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