VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO PAVADUOTOJO
POTVARKIS
DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO, KAI SAVIVALDYBĖS TARYBA ARBA
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS SAVIVALDYBĖS TARYBOS
PAVEDIMU DETALIOJO PLANO PER NUSTATYTĄ TERMINĄ NEPATVIRTINO
2015-05-18 Nr. TT-7
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 1072391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205) 26 straipsnio 5 dalimi, 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) ir
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011
m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1V-123,
1. T v i r t i n u šį detalųjį planą:
Tvirtinti pateiktas detalusis planas
Žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0600:196) Dobromyslės
k., Šatrininkų sen., Vilniaus r., vietovės lygmens
detalusis planas.
Planavimo organizatorius
Marjan Stankevič, Marija Stankevič, gyv. Mokyklos g. 1,
Dobromyslės k., Nadežda Buldakova, gyv. Genių g. 4-35,
Vilniuje, Miroslavas Grotus, gyv. Antakalnio g. 45-14,
Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas
UAB ,,K-LINK LT“, Vienuolio g. 11-12, Trakai. tel.
8648 54474
PV R. Šimatonytė - Gumbienė, kv. atest. Nr. A1958.
Tvirtinti pateikti detaliojo plano
Visos sudėties bylos kopija (50 lapų) - Žemės sklypo
dokumentai
(kad. Nr. 4142/0600:1960) Dobromyslės k., Šatrininkų
sen., Vilniaus r., vietovės lygmens detalusis planas.
Detaliojo plano patikrinimo akto
2015-02-18, Nr. TP1-241, Vilniaus teritorijų planavimo ir
duomenys
statybos valstybinės priežiūros skyrius.
Patikrinimo akto teigiamos išvados
atitikties teisės aktų reikalavimams
Išvada atitinka teisės aktų reikalavimus.
vertinimas
2. K e i č i u pagal detaliojo plano sprendinius žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0600:196)
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę ir padalinant
žemės sklypą į sklypus.
3. N u s t a t a u pagal detaliojo plano sprendinius, žemės sklypų naudojimo būdą:
- sklypams Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 naudojimo būdą –
gyvenamosios teritorijos (G), naudojimo pobūdį – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
- sklypui Nr. 16 naudojimo būdą – bendro naudojimo teritorijos (B), naudojimo pobūdis –
urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (B3);
- sklypams Nr. 17 ir 18 žemės naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I),
naudojimo pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2).
4. Patvirtintas detalusis planas turi būti paskelbtas ir įregistruotas teisės aktų nustatyta
tvarka.

Šis potvarkis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
gali būti apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per mėnesį nuo jo paskelbimo
dienos.
Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas,
pavaduojantis viršininko pavaduotoją

Rimgaudas Ališauskas

