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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 2 dalimi, Žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.
3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių
patvirtinimo“, 21 punktu ir 4.2.1, 4.3, 4.5, 4.6 papunkčiais, atsižvelgdama į 2022 m. rugpjūčio 4 d.
gautą prašymą:
1. O r g a n i z u o j u žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 8950/0002:0015, esančio
Kaimynų g. 13, Zibalų k. , Zibalų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto (toliau
– projektas) rengimą, kurio tikslai ir uždaviniai:
1.1. pertvarkyti žemės sklypą padalijant į du žemės sklypus;
1.2. nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo
naudojimo būdą (-us);
1.3. siūlomos nustatyti ar panaikinti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos;
1.4. siūlomi nustatyti / panaikinti žemės servitutai.
2. P a v e d u Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriui eiti projekto
organizatoriaus pareigas.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Administracijos direktorė

Ingrida Baltušytė

Parengė
Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus
specialistas (teritorijų planavimo specialistas)
Vytautas Šuminas
SUDERINTA:
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo
pavaduotoja
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