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A N Y K I Ų RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL TERITORIJOS DALIES, TILTO GATVĖJE, ANYKŠČIŲ MIESTE, ANYKŠČIŲ R.

SAV., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO BEI PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO
PASKIRTIES, NAUDOJIMO BŪDŲ, NAUDOJIMO POBŪDŽIŲ NUSTATYMO

2012 m. gruodžio 20 d. Nr. TS-406
Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994., Nr. 55-1049;

2008, Nr. 1 13-4290; 2009, Nr. 159-7206; 201 1, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 3 dalies 8 ir 12 punktais,

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617;

2009, Nr. 159-7205) 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994., Nr.

34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616) 24 straipsnio 2 dalimi, Pagrindinės žemės naudojimo

paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999

m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 (Žin., 1999, Nr. 83-2471; 2011, Nr. 8-333), 10 punktu bei

atsižvelgdama į Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012 m.

lapkričio 30 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. TP1- 2534 teigiamas išvadas,

Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Teritorijos dalies, Tilto gatvėje, Anykščių mieste, Anykščių r. sav., detalųjį

planą (pridedama aiškinamasis raštas, pagrindinis brėžinys Ml: 500).

2. Nustatyti žemės sklypų pagrindine žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdus,

naudojimo pobūdžius (pagal priedą).

Sis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Meras Sigutis Obelevičius



Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr.TS-406
priedas

Žemės sklypo duomenys

Sklypo savininkas

Sklypo patikėtinis

Kadastrinis Nr.
Žemės sklypo

o

plotas, rrr,

Sklypo numeris
detaliajame plane

Nr. 1

Anykščių rajono
savivaldybė

3403/0008:25
1088

Esama pagrindinė Kitos paskirties žemė
žemės naudojimo

paskirtis
Esamas žemės

sklypo naudojimo
būdas

Esamas žemės
sklypo naudojimo

pobūdis
Nustatoma

pagrindinė žemės
naudojimo
paskinis

Nustatomas žemės
sklypo naudojimo

būdas
(prioritetiniai)

Gyvenamosios
teritorijos

Mažaaukščių
gyvenamųjų namų

statybos
Kitos paskirties žernė

Visuomeninės
paskirties teritorijos,

plotas -814 m2;

Komercinės paskirties

Sklypo numeris
detaliajame plane

Nr. 2

Lietuvos
Respublika

Nacionalinė žemės
tarnyba prie Žemės

ūkio ministerijos

3403/0008:43
199

Kitos paskirties
žemė

Visuomeninės
paskirties teritorijos

Kitos paskirties
žemė

Komercinės
paskirties objektų

teritorijos

Sklypo numeris
detaliajame plane

Nr. 3

Lietuvos
Respublika
Nacionalinė

žemės tarnyba
prie Žemės ūkio

ministerijos
3403/0008:40

1282

Kitos paskirties
žemė

Visuomeninės
paskirties
teritorijos

Kitos paskirties
žemė

Rekreacinės
teritorijos

/

Sklypo numeris
detaliajame

plane
Nr. 4

Lietuvos
Respublika
Nacionalinė

žemės tarnyba
prie Žemės ūkio

ministerijos
—

1377

Kitos paskirties
žemė

Atskirųjų
želdynų

teritorijos

Sklypo numeris
detaliajame plane

Nr. 5

Lietuvos
Respublika

Nacionalinė žemės
tarnyba prie Žemės

ūkio ministerijos

—
410

Kitos paskirties
žemė

Inžinerinės
infrastruktūros

teritorijos

Sklypo numeris
detaliajame plane

Nr. 6

Lietuvos
Respublika

Nacionalinė žemės
tarnyba prie Žemės

ūkio ministerijos

—
749

Kitos paskirties
žemė

Inžinerinės
infrastruktūros

teritorijos



Nustatomas žemės
sklypo naudojimo

pobūdis
(prioritetiniai)

Galimi kiti žemės
sklypo naudojimo
būdai (nerengiant

naujo detaliojo
plano)

Galimi kiti žemės
sklypo naudojimo

pobūdžiai
(nerengiant naujo
detaliojo plano)

Duomenys apie
valstybei

nuosavybės teise
priklausančių
melioracijos

statinių
sunaikinimą ir

naikinamų statinių
vertės atlyginimą

Pagrindinės žemės

objektų teritorijos,
plotas - 274 m2

Mokslo, kultūros,
sporto ir gydymo

paskirties pastatų bei
statinių statybos;

Prekybos, paslaugų ir
pramogų objektų

statybos
Rekreacinės teritorijos

Ilgalaikio
(stacionaraus) poilsio

pastatų statybos

Melioracijos įrenginių
nėra

Miško šiame sklype

Prekybos, paslaugų
ir pramogų objektų

statybos

—

—

Melioracijos
įrenginių nėra

Miško šiame

Ilgalaikio
(stacionaraus)
poilsio pastatų

statybos

Visuomeninės
paskirties
teritorijos;

Komercinės
paskirties objektų

teritorijos
Mokslo, kultūros,
sporto ir gydymo
paskirties pastatų

bei statinių
statybos;

Prekybos,
paslaugų ir

pramogų objektų
statybos

Melioracijos
įrenginių nėra

Miško |iame

Rekreacinės
paskirties
želdynų

—

—

Melioracijos
įrenginių nėra

Miško šiame

Susisiekimo ir
inžinerinių tinklų

koridoriams

—

—

Melioracijos
įrenginių nėra

Miško šiame

Susisiekimo ir
inžinerinių tinklų

koridoriams

—

—

Melioracijos
įrenginių nėra

Miško šiame



naudojimo
paskirties keitimo
sąlygos, Įskaitant
miško kirtimo ir

medienos
naudojimo tvarką,
pažeistos žemės
rekultivavimo,

melioracijos
statinių

rekonstravimo ar
naikinimo ir kitos

sąlygos

nėra.
Derlingas dirvožemio
sluoksnis išsaugomas

sklype nėra.
Derlingas

dirvožemio
sluoksnis

išsaugomas

sklype nėra.
Derlingas

dirvožemio
sluoksnis

išsaugomas

sklype nėra.
Derlingas

dirvožemio
sluoksnis

išsaugomas

sklype nėra.
Derlingas

dirvožemio
sluoksnis

išsaugomas

sklype nėra.
Derlingas

dirvožemio
sluoksnis

išsaugomas
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