
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO

Nr. 
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi,
28 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos 2019 m. gegužės 2 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą
Nr. REG104184:

1. T v i r t i n u  žemės  sklypo  Taikos  pr.  54,  Klaipėdoje,  detaliojo  plano,  patvirtinto
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. T2-252 „Dėl žemės
sklypo  Taikos  pr.  54,  Klaipėdoje,  detaliojo  plano patvirtinimo“,  korektūrą  (pridedami  detaliojo
plano  sprendiniai  –  pagrindinis  brėžinys,  galimo  inžinerinių  tinklų  aprūpinimo  schema,  sklypo
želdinių taksacijos planas, aiškinamasis raštas, iš viso –12 lapų).

2. N u s t a t a u, kad: 
2.1. šiuo įsakymu tvirtinamos detaliojo plano korektūros sprendiniai keičia Klaipėdos miesto

savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. T2-252 „Dėl žemės sklypo Taikos pr.
54,  Klaipėdoje,  detaliojo  plano patvirtinimo“ patvirtinto  detaliojo  plano sprendinius  toje  dalyje,
kurią apima šiuo įsakymu tvirtinami detaliojo plano korektūros sprendiniai;

2.2.  detaliojo  plano  korektūra  įsigalioja  kitą  dieną  po  jos  įregistravimo  ir  paskelbimo
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre; 

2.3.  įsigaliojus  šiuo  įsakymu  tvirtinamai  korektūrai,  netenka  galios  Klaipėdos  miesto
savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. T2-252 „Dėl žemės sklypo Taikos pr.
54, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintas detalusis planas.

3. Į p a r e i g o j u  Urbanistikos  skyrių  ne  vėliau  kaip  per  5  darbo  dienas  nuo  teritorijų
planavimo  dokumento  patvirtinimo  dienos  pateikti  duomenis  dokumentui  registruoti  Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. 

4. P a k e i č i u  žemės  sklypo  Taikos  pr.  54,  Klaipėdoje,  detaliojo  plano  koregavimu
suplanuoto žemės sklypo Nr. 1 naudojimo būdą pagal detaliojo plano sprendinius į visuomeninės
paskirties teritorijos (V), komercinės paskirties objektų teritorijos (K), bendrojo naudojimo (miestų,
miestelių  ir  kaimų  ar  savivaldybių  bendrojo  naudojimo)  teritorijos  (B),  žemės  sklypo  Nr.  2
naudojimo  būdą  pagal  detaliojo  plano  sprendinius  į  susisiekimo  ir  inžinerinių  komunikacijų
aptarnavimo objektų teritorijos (I1).

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 paskelbimo dienos.

L. e. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Oleg Marinič
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