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Vadovaudamasis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų
ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 punktu, Planų
ir  programų  atrankos  dėl  strateginio  pasekmių  aplinkai  vertinimo  tvarkos  aprašu,  patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 „Dėl Planų ir
programų atrankos  dėl  strateginio  pasekmių  aplinkai  vertinimo tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  ir
atsižvelgdamas  į  Kultūros  paveldo  departamento  prie  Kultūros  ministerijos  Klaipėdos  skyriaus
2018-05-30  raštą  Nr. (9.38.-Kl)2Kl-656,  Valstybinės  saugomų  teritorijų  tarnybos  prie  Aplinkos
ministerijos  2018-05-31  raštą  Nr.  (4)-V3-816  (7.23),  Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centro
Klaipėdos departamento 2018-05-31 raštą Nr. (3-1114.3.8 E)2-23584, Aplinkos apsaugos agentūros
2018-06-01 raštą Nr. (28.8)-A4-5255, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2018-06-12
raštą Nr. (4.39)-R2-1734,

n u s p r e n d ž i u, kad  kvartalo prie Kosmonautų g. tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių
detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimu
Nr. 32, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo prie Šiaurės prospekto, Klaipėdoje,
detaliojo  plano,  patvirtinto  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2010 m.
rugpjūčio  12  d.  įsakymu  Nr.  AD1-1432,  ir  teritorijos  prie  Kosmonautų  gatvės  tęsinio  (dabar
Šiaurės pr.) detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 6 d.
sprendimu Nr. T2-202, keitimo teritorijoje, ribojamoje Šiaurės pr. ir sklypo Priestočio g. 1 šiaurinės
ribos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas privalomas. 

Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas Lietuvos administracinių  ginčų komisijos  Klaipėdos
apygardos skyriui arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant
bet kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio įsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai
dienos.
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