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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 31 straipsnio 4
dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo
dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į UAB
„Baltic egg production“, UAB „Europe eggs“, UAB „Orka foods“, UAB „Plungės kooperatinė
prekyba“ ir UAB „Vičiūnai ir partneriai“ 2021 m. gegužės 7 d. prašymą dėl teritorijų planavimo
proceso inicijavimo:
1. P r i t a r i u iniciatyvai pradėti rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento –
žemės sklypų (kadastrinis Nr. 6874/0001:328, Nr. 6874/0001:313 ir Nr. 6874/0001:329), esančių
Plungės rajono savivaldybėje, Macenių k., Birutės skg. 5, 8 ir 10, detaliojo plano, patvirtinto Plungės
rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-299 1.4. papunkčiu –
koregavimą.
2. N u s t a t a u, kad įsakymo 1 punkte nurodyto vietovės lygmens teritorijų planavimo
dokumentų keitimo rengimo darbus finansuoja ir planavimo proceso viešumo procedūras užtikrina
iniciatyvos rengimo iniciatoriai.
3. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodyto vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento
koregavimas neturi pažeisti ar suvaržyti teisės aktuose garantuojamų ar saugomų trečiųjų asmenų
teisių ir teisėtų interesų labiau, negu iki tokių korekcijų atlikimo, arba planavimo iniciatoriai turi gauti
šių asmenų rašytinius sutikimus (susitarimus) dėl detaliojo plano koregavimo bei negali pažeisti
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų
planavimo dokumentų sprendinių.
4. Į p a r e i g o j u Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių parengti įsakymo projektą dėl
planavimo tikslų ir paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje, nurodant, iki kada ir kokiu adresu
galima susipažinti su planavimo tikslų dokumentais ir teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
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.
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