
    

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO

KEITIMO PATVIRTINIMO

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. 1-TS-322
Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 32

punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi, Kompleksinio

teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų

rengimo taisyklių patvirtinimo“, 127 punktu bei atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės

tarybos 2014 m. liepos 31 d. sprendimą Nr. 1-TS-242 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos

bendrojo plano keitimo“ ir į Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus

2016 m. gruodžio 1 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. TP1-475  teigiamas

išvadas, Anykščių rajono savivaldybės taryba

N u s p r e n d ž i a patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano

keitimą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Kęstutis Tubis
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