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Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-514

Objektas: Žemės sklypas A. Smetonos g. 23, Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r.

Darbų pavadinimas: ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO
PROJEKTAS
(TIKSLAS – naudojamo esamų statinių eksploatacijai žemės sklypo suformavimas (suformuojant

naudojamą žemės sklypą prie esamų statinių, pagal reg. pažymą Nr.98/23718))

Darbų iniciatorius (-riai): Ona Žižienė
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Ukmergė
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BYLOS VIDAUS APYRAŠAS
Eil. Nr.
1.

Aiškinamasis raštas

Dokumento
data
2014-09-08

2.

Statinių išdėstymo planas M1:500

2013-08-12

3.

1945-03-21

8.

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašas (statiniai)Nr. 98/23718
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Ukmergės skyriaus „Žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
reikalavimai“ Nr. 47RE-(14.47.42.)-26
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus „Žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
reikalavimai“ Nr. 31
Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano, patvirtinto Ukmergės rajono tarybos
sprendimu Nr. 7-222, fragmentas
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto
sprendinių brėžinys M 1:500
Skelbimo savivaldybės interneto tinklalapyje tekstas

9.

Kiti dokumentai

10.

Kvalifikacijos pažymėjimo rengti žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektus kopija
(Nr. 2R-FP-514)

4.

5.

6.

7.

Dokumento pavadinimas ir Nr.

Bylos lapo
Nr.

2014-04-01

2014-04-17

2008-12-17

2014-09-08
2014-09-08
2009-12-04

Vidaus apyrašo............(...............................................................) lapų
(skaitmenimis ir žodžiu)

Vykdytojas (-a) .............................
(parašas)

Regina Petrauskienė
(vardas ir pavardė)
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2014-09-08
(data)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Formuojamas kitos paskirties 0.2803 ha žemės sklypas, A. Smetonos g. 23, Užulėnio k., Taujėnų
sen., Ukmergės r., esamų statinių eksploatacijai. Projektas rengiamas vadovaujantis LR Žemės ūkio
ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“(LR Žemės ūkio
ministro ir LR Aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija).
Planavimo organizavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Ukmergės skyriaus 2014 m. balandžio 1 d. paruošti ,,Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projekto rengimo reikalavimai“ Nr. 47RE-(14.47.42.)-26.
Planavimo tikslas: naudojamo esamų statinių eksploatacijai žemės sklypo suformavimas
(suformuojant naudojamą žemės sklypą prie esamų statinių, pagal registro pažymą Nr.98/23718).
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis nustatoma arba keičiama pagal LR Vyriausybės 1999 m.
rugsėjo 29 d. nutarimą Nr.: 1073 “Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų
leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų
priėmimo taisyklių patvirtinimo“. Formuojamo žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo
paskirtis – kita, naudojimo būdas –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Pagal Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą žemės sklypas patenka į urbanizuotas
ir urbanizuojamas teritorijas, nekategorizuotas gyvenamąsias teritorijas, esami kaimai – U7. Žemės
sklypas patenka į saugomas teritorijas, Taujėnų-Užulėnio miškų biosferos poligoną.
Naujas žemės sklypas formuojamas prie nuosavybės teise priklausančių pastatų ( gyvenamasis
namas (unikalus Nr. 8199-7004-5027), ūkio pastatas (unikalus Nr. 4400-2729-0752), daržinė (unikalus
Nr. 4400-2729-0782), kiti statiniai (inžineriniai) – šulinys (4400-2729-0793). Formuojamas žemės
sklypas ribojasi su privačiu žemės sklypu (kadastro Nr. 8172/0002:0114) ir A.Smetonos gatve
(rajoninis kelias Lėnas – Užulėnis (4824)).
Žemės sklypui specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos nustatomos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo „ (Žin., 1992, Nr.22-652) bei vėlesniais jo pakeitimais:
1.

I – Ryšių linijų apsaugos zonos;

2.

II – Kelių apsaugos zonos;

3.

VI – Elektros linijų apsaugos zonos;

4.

XXI – Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios sistemos bei įrenginiai.
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Visuomenės informavimas ir supažindinimas su žemės sklypo formavimo ir
pertvarkymo projektu
Visuomenė buvo informuota ir supažindinta su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo
projektu vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu
Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo
taisyklių patvirtinimo“(LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d.
įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija).
Informacija apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą buvo paskelbta
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje. Susipažinti su parengtu projektu
ir teikti savo pasiūlymus bei pastabas buvo galima nuo 2014 m. rugsėjo 9 d. iki 2014 m. rugsėjo
23d., UAB “AASE” patalpose, adresu Kauno g. 30, II aukštas, Ukmergė.
Gretimo žemės sklypo savininkai apie rengiamą žemės sklypo formavimo projektą buvo
informuoti registruotais pranešimais. Pastabų ir pasiūlymų negauta.

Vykdytojas (-a) .............................
(parašas)

Regina Petrauskienė
(vardas ir pavardė)
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(data)

