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2017 m. sausio

d. Nr. 20KPĮ-

-(14.20.125.)

Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 39 straipsnio 1 dalies punktu, Kaimo
plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu
Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“
(toliau – Taisyklės), 6.3, 16 ir 19 punktais, veikdama pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 30 d. įgaliojimą Nr. 1 Į-194-(1.9.) „Dėl teritorijų
planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų rengimo ir tvirtinimo, planavimo sąlygų išdavimo,
sprendimų priėmimo ir duomenų teikimo“ ir atsižvelgdama į Skirmanto Stralecko 2016 m.
gruodžio 20 d. prašymą:
1. N u s t a t a u kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo
tikslus, kurio:
1.1. planuojama teritorija: 0,5200 ha ploto žemės sklypas, esantis Marijampolės sav.,
Liudvinavo sen., Paežerėlių k. (kadastro Nr. 5152/0017:176);
1.2. planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą;
1.3. uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant
ūkininko sodybos statinių statybos zoną;
1.4. planavimo organizatorius: Skirmantas Straleckas, gyv. Jaunimo g. 36, Liudvinavo mstl.,
Marijampolės sav.
2. N u r o d a u planavimo organizatoriui Skirmantui Straleckui Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu
Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“,
20–22 punktais:
2.1. pagal planavimo tikslus parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą;
2.2. apie priimtą sprendimą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir
planavimo tikslų bei patvirtintą planavimo darbų programą paskelbti seniūnijos, kurioje yra
planuojama teritorija, skelbimų lentoje ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
interneto svetainėje (paskelbiant joje visą sprendimą ir planavimo darbų programą arba pateikiant
nuorodą į šiuos dokumentus ŽPDRIS);
2.3. prieš pradedant rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, gauti planavimo sąlygas iš:
Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus ir Taisyklių 23 punkte nurodytų atitinkamų
institucijų.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Vedėja
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