KLAIPEDOS ITAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

[SAKYMAS
DEL vTRGTNTJAUS JURKAUS ZEurs sKr,ypo, nsa,Ndro nBnZV G. 14,
KRETINGALES MSTL." FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO

TVIRTINIMO
2015 m. vasario 9 d. Nr. AV-283
GargLdai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio 8 dalies l5
punktu, Lietuvos Respublikos Zemds istatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 24 straipsnio 6
dalimi, Zemes sklypq formavimo ir pertvarkymo projektq rengimo ir igyvendinimo taisykliq,
patvirtintq Lietirvos Respublikos Zemes [kio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. spalio 4 d. isakymu Nr. 3D-4521D1-513 ,,Del Zemes sklypq formavimo ir pertvarkymo
projektq rengimo ir igyvendinimo taisykliq patvirtinimo" 5 punktu ir atsiZvelgdamas iNacionalines
Zemes tarnybos prie Zemes ukio ministerijos 2015 m. sausio 23 d. Zemes valdos projekto
patikrinimo akt4 Nr. TPA-(8. 16)-3292:
1. T v i r t i n u Virginijaus Jurkaus Zemes sklypo, esandio BerZq 9.14, Kretingales mstl.,
formavimo ir pertvarkymo projekt4, planavimo tikslas - suformuoti valstybines Zemes sklyp4
Virginijaus Jurkaus nuosavyb€s teise valdomiems pastatams, esantiems BerZq g. 74, Kretingales
mstl., Kretingales senilnijoje, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre ira51.t4 jq tiesioging
paskirti :
1.1 . planavimo organizatorius - Klaipedos rajono savivaldybes administracijos direktorius;
1.2. planavimo iniciatorius - Virginijus Jurkus;
1.3. projekto rengejas -YIVZF Klaipedos Zemetvarkos ir geodezijos skyrius, Simkaus g.
19, Klaipeda;

1.4. esama Zemes sklypo paskirtis - nera.
2. N u s t a t a u suformuoto Zemes sklypo duomenis:
2.i. sklypo Nr. 14 pagal formavimo ir pertvarkymo projekt4 pagrinding Zemes naudojimo
paskirti kitos paskirties Lemd, naudojimo bud4 vienbudiq ir dvibudiq gyvenamqjq pastatq

-

-

teritorijos:

2.1.

speciali4sias Zemds ir miSko naudojimo s4lygas:
2.1.1. (kodas 1) ryiiq linijq apsaugos zonos -0,0026ha;
2.L2. (kodas 6) elektros linijq apsaugos zonos - 0,0021 ha;
2.1.3. (kodas 16) kurortq apsaugos zonos - 0,3052ha

2.I.4. (kodas 49) vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq

ir

irenginiq
0,0764
ha
2.2. patvrrtintas formavimo pertvarkymo projektas isigalioja kit4 dien4 po isakymo del
Zemes sklypo' formavimo pertvarkymo projekto tvirtinimo paskelbimo Klaipedos rajono
savivaldybds interneto svetaineje.
3. fsakymas gali b[ti skundLiamas Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos
istatymo nustatyta tvarka.
apsaugos zonos
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