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DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL DETALIOJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO

2023 m. kovo   d. Nr. DE-

Plungė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 12

punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4, 6 dalimis,

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų

planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008

m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T1-139 „Dėl Plungės rajono ir Plungės miesto teritorijų bendrųjų

planų patvirtinimo“ bei atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie Aplinkos ministerijos 2023 m. sausio 25 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą

Nr. REG260999:

1. T v i r t i n u žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6854/0018:98), esančio Plungės rajono

savivaldybėje, Plungės m., Noriškių g. 22, detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-164 1 punktu – keitimą (Lietuvos Respublikos

teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros

informacinėje sistemoje teritorijų planavimo dokumentas Nr. K-VT-68-21-753).

2. N u r o d a u Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui patvirtintą detalųjį planą

nustatyta tvarka per 5 darbo dienas įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo

dokumentų registre.

3. N u s t a t a u, kad teritorijų planavimo dokumentas įsigalioja kitą dieną po jo

įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

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
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