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Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio  8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 31 straipsnio
4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d.  nutarimu Nr.  1265 „Dėl  Pasiūlymų
teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas
į žemės sklypo Turistų g. 1 bendraturčių įgalioto asmens S. K. 2021 m. lapkričio 3 d. pateiktą
pasiūlymą dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo:

1. P r i t a r i u  iniciatyvai pradėti rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento –
Girulių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d.
sprendimu Nr. T2-177 „Dėl Girulių detaliojo plano patvirtinimo“, korektūrą suplanuotos teritorijos
dalyje – žemės sklypui Turistų g. 1 ir šalia esančiai laisvai valstybinei žemei.

2.  N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodyto vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento
korektūros rengimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina jos rengimo iniciatorius.

Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  administracinių  ginčų komisijos  Klaipėdos
apygardos skyriui (H. Manto g.  37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administraciniam
teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio
įsakymo paskelbimo dienos.
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