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BYLOS VIDAUS APYRAŠAS
Eil. Nr.
1.

Aiškinamasis raštas

Dokumento
data
2014-12-16

2.

Statinių išdėstymo planas M1:500

2006-02-06

3.

1998-11-28

9.

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašas (statiniai)Nr. 98/24871
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Ukmergės skyriaus vedėjo įsakymas Nr.
47VĮ-(14.47.2.)-932 „Dėl sprendimo rengti žemės
sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Ukmergės
rajone“
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Ukmergės skyriaus „Žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
reikalavimai“ Nr. 47RE-(14.47.42.)-83
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus „Žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
reikalavimai“ Nr. 79
Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano, patvirtinto Ukmergės rajono tarybos
sprendimu Nr. 7-222, fragmentas
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto
sprendinių brėžinys M 1:1000
Skelbimo savivaldybės interneto tinklalapyje tekstas

10.

Kiti dokumentai

11.

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

4.

5.

6.

7.

8.

Dokumento pavadinimas ir Nr.

Bylos lapo
Nr.

2014-10-20

2014-10-20

2014-10-21

2008-12-17

2014-12-16
2014-12-16
2009-12-04

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

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

Regina Petrauskienė
(vardas ir pavardė)
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2014-12-16
(data)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Formuojamas kitos paskirties 1.0200 ha žemės sklypas, Ąžuolo g. 12, Viškonių 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 vedėjo 2014 m. spalio 20 d. įsakymas ,,Dėl sprendimo rengti žemės sklypo
formavimo ir pertvarkymo projektą Ukmergės rajone“ Nr. 47VĮ-(14.47.2.)-932.
Planavimo tikslas: naudojamo esamų statinių eksploatacijai žemės sklypo suformavimas
(suformuojant naudojamą žemės sklypą prie esamų statinių, pagal registro pažymą Nr. 98/24871).
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, formuojamo užstatymo
teritorijos – U6. Žemės sklypas patenka į kultūros paveldo teritoriją (buv. palivarko sodybos teritoriją).
Naujas žemės sklypas formuojamas prie nuosavybės teise priklausančių pastatų – (gyvenamasis
namas (unikalus Nr. 8194-0162-3011), tvartas (unikalus Nr. 8194-0162-3033), kluonas (unikalus Nr.
8194-0162-3044), malkinė (unikalus Nr. 8194-0162-3055), kiti statiniai (inžineriniai) – tualetas (81940162-3066). Formuojamas žemės sklypas ribojasi su privačiu žemės sklypu (kadastro Nr.
8188/0002:0159), laisva valstybine žeme, 8 m keliu ir Ąžuolo gatve (12 m).
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.

II – Kelių apsaugos zonos;

2.

VI – Elektros linijų apsaugos zonos;

3.

XIX – Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos;

4.

XXI – Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos
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 parengtą 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. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 6
d., UAB “AASE” patalpose, adresu Kauno g. 30, II aukštas, Ukmergė.
Gretimo žemės sklypo savininkai apie rengiamą žemės sklypo formavimo projektą buvo
informuoti asmeniškai. Pastabų ir pasiūlymų negauta.

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

Regina Petrauskienė
(vardas ir pavardė)
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2014-12-16
(data)

