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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo

paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir

apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25

d. įsakymu Nr. 1V-57 ,,Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose

pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba,

suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir

kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 ir 4

punktais, Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.

gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 ,,Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, 12 punktu,

s u t e i k i u numerius patalpoms, esančioms pastate (unikalus Nr. 3497-7002-2014),

Statybininkų g. 6, Anykščių m., Anykščių r. sav., pagal priedą.

Šis įsakymas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Visuomeninei administracinių ginčų

komisijai (J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai) arba Panevėžio apygardos administraciniam teismui

(Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius         Audronius Gališanka

Elektroninio dokumento nuorašas



DUOMENYS APIE NUMERIŲ PATALPOMS IR BUTAMS SUTEIKIMĄ AR KEITIMĄ
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Anykščių sen.
Anykščių m.
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Eil. nr.

Korpuso Nr.

Buvusio adreso duomenys
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komplekso Nr.

Patalpos, buto Nr.Korpuso Nr.

Suteikto adreso duomenys

Gatvės pavadinimas Statybininkų gatvė

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

20____ m. ____________ d.

įsakymo Nr. _____

_____   priedas

1 2 3 54 6 87
 (4400478643318944) 6 281. 6 28

 (4400478641978943) 6 28A2.

 (4400477522238119) 6 383. 6 38

 (4400477522348120) 6 38A4.
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