SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ IŠDAVIMO PASLAUGOS APRAŠYMAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

2.

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Gavus
statytojo
prašymą
specialiesiems
reikalavimams, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus
specialistas patikrina ar statytojo planai neprieštarauja
Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano, parengtų
detaliųjų planų sprendiniams, nustato specialiuosius
architektūros reikalavimus statinio (statinių) statybai,
juos patvirtina, užregistruoja ir išduoda statytojui
(užsakovui).

3.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymas.

4.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 2017
m. sausio 6 d. „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų
saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų
struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr.
D1-22.
Prašymą ir dokumentus su duomenimis apie žemės
sklypą ir statinį (statinių grupę), pagal 1 priede
nustatytą formą;
Projektinius pasiūlymus, kurie turi būti parengti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”
Detaliojo ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo
dokumento pagrindinio brėžinio kopija (jei buvo
rengta);
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašą apie žemės sklypą;
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašą apie statinių registraciją;
Nekilnojamojo turto kadastro matavimo bylą (visais
atvejais, kai rekonstruojami esami teisiškai įregistruoti
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Pavadinimas
pastatai);

Žemės sklypo ribų planą;
Žemės sklypo bei statinių bendraturčių rašytinius
sutikimus (kai jie privalomi);
Įgaliojimą (kai dokumentus pateikia statytojo įgaliotas
asmuo);
Sutikimą, kad specialieji reikalavimai ir statybą
leidžiantis dokumentas būtų išduodamas vieno
statytojo vardu (kai reikia).
Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausioji
specialistė
Kristina Sabonienė
Tel. (8 528) 58 063
El. p. kristina.saboniene@elektrenai.lt
Arūnas Butrimavičius, Architektūros ir kraštotvarkos
skyriaus vedėjas, tel. (8 528) 58 030, el. paštas
arunas.butrimavicius@elektrenai.lt

5.

Administracinės paslaugos
teikėjas

6.

Administracinės paslaugos
vadovas

7.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

20 darbo dienų

8.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai

9.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 2017
m. sausio 6 d. „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų
saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų
struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr.
D1-22 1 priedas

10.

Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą

11.

Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

Specialieji reikalavimai pateikiami ir atsiimami
tiesiogiai arba registruotu laišku „vieno langelio“
asmenų aptarnavimo padalinyje 101 kabinetas, Rungos
g. 5, Elektrėnai, LT-26105, tel. (8-528) 58 091,
elektroniniu paštu administracija@elektrenai.lt arba
informacinėje sistemoje „Infostatyba
Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus specialistai,
kilus neaiškumams dėl projektuojamo statinio,
pasilieka teisę pareikalauti papildomos informacijos
apie jį.

12.

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų įtraukimas
į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Elektrėnų savivaldybės
administracijos dokumentų apskaitą (bylos indeksas
.......; identifikavimo žymuo ........)

___________________________________

