
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 6810/0005:274) NAUDOJIMO

PASKIRTIES IR BŪDO PAKEITIMO

2022 m. rugpjūčio    d. Nr. DE-

Plungė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies

2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsniu, Pagrindinės žemės naudojimo

paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073, II skyriaus 9, 10 punktais, Žemės naudojimo

būdų turinio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40, Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr.T1-150 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijos

bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ nuostatomis ir atsižvelgdamas į fizinio asmens prašymą:

1. P a k e i č i u 0,1431 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6810/0005:274; unikalus Nr.

4400-5917-3367), esančio Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo seniūnijoje, Truikių k., žemės

sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, naudojimo būdą – iš kiti žemės

ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

2. I n f o r m u o j u, kad žemės sklype (kadastrinis Nr. 6810/0005:274; unikalus Nr. 4400-

5917-3367) galima tik vieno gyvenamojo namo su priklausiniais statyba. Dalijant žemės sklypą į du

ar daugiau žemės sklypų, bus reikalinga rengti teritorijų planavimo dokumentą - detalųjį planą.

Žemės sklype (kadastrinis 6810/0005:274; unikalus Nr. 4400-5917-3367), atliekant žemės

ar statybos darbus, būtina vadovautis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 6 straipsnio 4

dalimi ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-186

patvirtintomis Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo

taisyklių nuostatomis.

3. N u r o d a u, kad per 10 darbo dienų nuo šio įsakymo paskelbimo dienos žemės sklypo

savininkas Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Vyriausybės

nustatyta tvarka pateikia prašymą įregistruoti žemės sklypo kadastro duomenų pasikeitimą

Nekilnojamojo turto registre – pasikeitusius žemės sklypo kadastro duomenis įrašyti į

Nekilnojamojo turto kadastrą.

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.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                               Mantas Česnauskas
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