Forma patvirtinta Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos viršininko
2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1V-123
(Prašymo patvirtinti detalųjį planą forma)
___________________________________________________________
(Planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens vardas ir pavardė ar pavadinimas, adresas)
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijai prie Aplinkos ministerijos
A. Juozapavičiaus g. 9
LT-09311 Vilnius
PRAŠYMAS
PATVIRTINTI DETALŲJĮ PLANĄ, KAI SAVIVALDYBĖS TARYBA ARBA
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS SAVIVALDYBĖS TARYBOS
PAVEDIMU DETALIOJO PLANO PER NUSTATYTĄ TERMINĄ NEPATVIRTINO
2011-00-00 Nr. (0.00) 0-00
_________________
(vieta)
Prašau (-ome) vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995,
Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205) 26 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 825 patvirtintu Detaliojo plano
tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės
tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtina, tvarkos aprašu (Žin.,
2011, Nr. 89-4251) patvirtinti šį detalųjį planą:
Tvirtinti pateikiamas detalusis
planas
Planavimo organizatorius
Detaliojo plano rengėjas

Tvirtinti pateikiami detaliojo
plano dokumentai

.................
(detaliojo plano pavadinimas, nurodant adresą ir
planuojamą teritoriją)
.................
(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir
pavardė, adresas, tel. Nr.)
.................
(įmonės, įmonės, įsteigtos Europos Sąjungos valstybėse
narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą
pasirašiusiose valstybėse, filialo Lietuvos Respublikoje
pavadinimas, adresas, tel. Nr. ar specialisto vardas,
pavardė, atestato Nr., tel. Nr.)
.................
(detaliojo plano segtuvų skaičius ir pavadinimai)

Informuoju (-ame), kad detaliojo plano savivaldybės taryba (arba savivaldybės
administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu) per nustatytą terminą nepatvirtino ir
nepateikė motyvuoto atsakymo dėl detaliojo plano netvirtinimo.

Patvirtinu (-ame), kad pateikiami tvirtinti detaliojo plano dokumentai po patikrinimo nėra
pakeisti ir popieriniai detaliojo plano dokumentai sutampa su kompiuterinėje laikmenoje pateiktais
detaliojo plano dokumentais.
PRIDEDAMA:
1. Įgaliojimo kopija (tuo atveju, kai detaliojo plano dokumentus teikia tvirtinti planavimo
organizatoriaus įgaliotas asmuo), ...... lapas (-ai, -ų).
2. Patikrinimo akto teigiamos išvados kopija, ...... lapas (-ai, -ų).
3. Prašymo savivaldybei patvirtinti detalųjį planą kopija, ...... lapas (-ai, -ų).
4. Prašymo savivaldybei grąžinti detalųjį planą (būtina nurodyti, kad detalusis planas per
Teritorijų planavimo įstatyme nustatytą terminą nepatvirtintas ir planavimo organizatoriui
nepateiktas motyvuotas atsakymas dėl jo netvirtinimo) ir savivaldybės rašto (jei pateikiamas),
kuriuo grąžinamas detalusis planas, kopija, ........lapas (-ai, -ų).
5. Visos sudėties detaliojo plano dokumento egzempliorius, ... lapas (-ai, -ų).
6. Visos sudėties detaliojo plano dokumento egzempliorius, ... kompaktinis diskas (-ai).
(Planavimo organizatoriaus ar
jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

_________________

(Vardas ir pavardė)

