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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi ir
Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. DE-367
„Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimo iniciatyvai“:
1. N u s t a t a u, kad pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6874/0011:290), esančio Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k.,
detaliojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės direktoriaus 2004 m. birželio 29 d. įsakymo
Nr. D-299 5 punktu – keitimas. Keitimo rengimo tikslai – žemės ūkio paskirties sklypui (kadastrinis
Nr. 6874/0011:301) nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį „kita“, naudojimo būdą „vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“. Nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų
sprendinių, pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus.
2. Į p a r e i g o j u Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių parengti planavimo darbų
programą ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties projektą bei pateikti teritorijų
planavimo dokumentus keitimo rengimo iniciatoriui.
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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