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DĖL DRAUDIMO RŪKYTI DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ

BALKONUOSE, TERASOSE IR LODŽIJOSE, NUOSAVYBĖS TEISE
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                                                       2021 m. sausio    d. Nr. DE-

Plungė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių

kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su

jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio

prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti,

paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 „Dėl

Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų

balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie

daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą

rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu:

1. S k e l b i u, kad draudžiama rūkyti gyvenamojo namo A. Jucio 12 Plungėje, balkonuose,

nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams (asmens prieštaravimas Administracijoje

registruotas 2021 m. sausio 22 d., registracijos Nr. A12-118).

2. P a v e d u šio gyvenamojo namo administratoriui SĮ „Plungės būstas“ informuoti butų ir

kitų patalpų savininkus apie nustatytą draudimą bei įrengti informacinius ženklus.

        3. N u s t a t a u šio įsakymo įsigaliojimą nuo 2021 m. vasario 19 d.

Administracijos direktorius                                                                                    Mindaugas Kaunas
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