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ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., JUŠKONIŲ
K., JUŠKONIŲ G. 7, ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO
2021 m. lapkričio
d. Nr. 1-AĮAnykščiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu,
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, Pagrindinės žemės naudojimo
paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės
naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“, 10, 12
ir 17 punktais, Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu, patvirtintu
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322 „Dėl
Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ bei atsižvelgdama
į 2021 m. spalio 26 d. gautą D. Š. prašymą (reg. Nr. 1-GP-781) ir pateiktus dokumentus
k e i č i u žemės sklypo (kad. Nr. 3416/0002:328), esančio Anykščių r. sav., Anykščių
sen., Juškonių k., Juškonių g. 7, žemės naudojimo būdą pagal pridedamą priedą.
Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktoriui (J. Biliūno g. 23, 29111, Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos
Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų
apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Administracijos direktorė

Ligita Kuliešaitė

Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. lapkričio
d. įsakymo Nr.1-AĮpriedas
ŽEMĖS SKLYPO DUOMENYS
Žemės sklypo kadastro numeris

3416/0002:328

Esama žemės sklypo pagrindinė žemės
naudojimo paskirtis ir būdas (būdai)

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita,
naudojimo būdas – komercinės paskirties
objektų teritorijos

Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo
Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita,
paskirtis ir (ar) būdas (būdai), į kuriuos
naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių
keičiama esama žemės sklypo pagrindinė žemės gyvenamųjų pastatų teritorijos
naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai)
Duomenys apie valstybei nuosavybės teise
priklausančių melioracijos statinių sunaikinimą
ir naikinamų statinių vertės atlyginimą

----

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar)
būdo (būdų) keitimo sąlygos, įskaitant miško
kirtimo ir medienos naudojimo tvarką,
pažeistos žemės rekultivavimo, melioracijos
statinių rekonstravimo ar naikinimo ir kitos
sąlygos

Žemės savininkai ar kiti naudotojai privalo
laikytis žemės sklypui nustatytų specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų

Žemės sklypo dalys su joms nustatytais žemės
naudojimo būdais, jeigu sklypui nustatyti keli
skirtingi žemės naudojimo būdai

----
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