
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 6810/0005:82) NAUDOJIMO

PASKIRTIES IR BŪDO PAKEITIMO

2022 m. gruodžio    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 2008 m. liepos 24 d. sprendimo Nr.T1-139 „Dėl Plungės rajono ir Plungės miesto teritorijų

bendrųjų planų patvirtinimo“ nuostatomis ir atsižvelgdamas į UAB „Verslo stimulas“ prašymą:

1. P a k e i č i u 0,7828 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6810/0005:82; unikalus Nr.

6810-0005-0082), esančio Plungės rajono savivaldybėje, Babrungo seniūnijoje, Babrungo k., žemės

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

ūkio paskirties žemės sklypai į komercinės paskirties objektų teritorijos.

2. N u r o d a u, kad pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo motyvas –

prekybos, paslaugų pastatų statyba.

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 direktorius Mindaugas Kaunas

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 6810/0005:82)

NAUDOJIMO PASKIRTIES IR BŪDO PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-12-01 Nr. DE-1267

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Mindaugas Kaunas Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-12-01 16:39

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-12-01 16:40

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-06-10 10:45 - 2024-06-08 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Gražina Lukošienė vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-12-01 16:54

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-12-01 16:54

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2021-09-07 17:31 - 2026-09-06 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20221129.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-12-02)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-12-02 nuorašą suformavo Laura Baumilė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




