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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  
p a k e i č i u  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 

3 d. įsakymo Nr. AD1-3566 „Dėl teritorijos tarp Tilžės g., Baltikalnio g., Gluosnių g., kitų detaliai 
suplanuotų teritorijų ir Kooperacijos g., Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“ 2 punktą ir jį 
išdėstau taip: 

„2. N u s t a t a u, kad:  
2.1. įsigaliojus šiuo įsakymu tvirtinamo detaliojo plano sprendiniams, netenka galios: 
2.1.1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. 

įsakymu Nr. AD1-316 patvirtinto žemės sklypo Klaipėdoje, Gluosnių g. 10, planas, prilyginamas 
detaliojo teritorijų planavimo dokumentui; 

2.1.2. Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 157 
patvirtinto žemės sklypo Tilžės g. 19 detalusis planas;  

2.1.3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 168 
patvirtinto žemės sklypo Bangų g. 17A detalusis planas; 

2.2. šiuo įsakymu tvirtinamo detaliojo plano sprendiniai keičia Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 1-355 patvirtinto žemės sklypo Bangų g. 
7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detaliojo plano sprendinius toje dalyje, kurią apima šiuo 
sprendimu tvirtinami detaliojo plano teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai; 

2.3. patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.“  

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio 
įsakymo paskelbimo dienos. 
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