KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBNS AOUTMSTRACIJOS
DIREKTORIUS

nnl. xr..c.rpEDos RAJoN" r^{i$Ilffifus Znuns sK,-ypo, rsaNiro
TARI KLArpBnos rn LAUGALTV GArvrV, cancZnq vrirsfr,
FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
2014 m. gruodZio 16 d. Nr. Av -2926

Gargldai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio 8 dalies 15
punktu,
,Lietuvos. Respublikos Zemes istatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu ii 24 straipsnio 6
dalimi, Zemes sklypq formavimo ir pertvarkymo projektq rengimo ii fgyvendinimo taisykliq,
patvirtintq Lietuvos Respublikos Zemes [kio ministro ir Lietuvos Respubiikos aplinkos ministro
2004 m. spalio 4 d. isa\mru Nr. 3D-452lD1-513 ,,Del zemds skl1pq formavimo ir pertvarkymo
projektq rengimo ir fglv-endinimo taisykliq patvirtinimo" 5 punktu ir atsiZvelgdamas Nacionalinds
!
zemes tamybos prie Zemes lkio ministerijos 2014 gruodZio 16 d. ze.mes valdos proiekto
patikrinimo akt4 Nr. TPA-(8 .16)-4369:
1. Tv i rti nu Klaipedos rajono savivaldybes Zemes sklypo, esandio tarp Klaipedos ir
Laugaliq gatviq, GargZdq mieste, formavimo pertvarkymo projektq:
1.1. planavimo organizatorius - Klaipedos rajono savivaldybds administraciios direktorius:
I .2. planavimo iniciatorius - Klaipedos r. sav. Geodezijos ir GtS skyrius:
1.3. projekto reng€jas -UAB ,,Dujq sfera.,, Sonata Liutkevidiend;
1.4. esama Zemds sklypo paskirtis

- nera.
suformuoto Zemds sklypo duomems:
2.1. sklypo Nr. 1 pagal formavimo pertvarkymo projekt4 - pagrinding Zemes naudojimo
paskirti
kitos paskirties Zeme, bridE bendro naudojimo (miestq, mieiteliq ir kaimq ar
savivaldybiq bendrojo naudojimo) teritorijos .
2.1 .1 . specialiEsias Zemes ir mi5ko naudojimo sqlygas:
2.1.1.1. rySiq linijq apsaugos zonos - 1,1817 ha;
2.1 .1 .2. elekhos linijq apsaugos zonos
- 0,2144 ha;
2.1.1.3. vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zonos
0,3392 ha:
2.2. patvirtintas formavimo ir pertvarkymo projektas isigalioja kit4 dien4 po
isakymo del
Zemes sklypo formavimo
pertvarkyno projekto tvirtinimo paskelbimo Klaipddos rajono
savivaldybes interneto svetaineje.
3- fsakymas gali btti skundZiamas Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos
istatymo nustaq.ta tvarka.
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