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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2
dalies 2 punktu, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei
sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.
1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius,
patvirtintus Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-71 „Dėl
Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, tenkindamas pareiškėjos E. G.
2021-01-11 prašymą,
k e i č i u žemės sklypo kad. Nr.7910/0004:174 (unik. Nr. 4400-0878-0360) esamą
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – žemės ūkio – į kitos paskirties žemę, būdas – vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo ar pranešimo apie viešojo
administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali
būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba
Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius.
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