VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
GAUTA
2022-05-13 Nr. A34(1)-4391

Forma patvirtinta
Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. birželio 20 d.
įsakymu Nr. KADI - 293

____________________________PAVEL LIUDKEVIČ__________________________
___________Gabijos g. 27-23, Vilnius, mob. 860091150, el.p. pavelliudkevic@gmail.com__

(vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas rašyti didžiosiomis
spausdintinėmis raidėmis)
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR (AR) BŪDO (BŪDŲ)
NUSTATYMO/PAKEITIMO
2022 m. gegužės 11 d.
Vilnius
Prašome pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (-us) žemės sklypo, esančio:
_Greičiūniškių k., Sužionių sen., Vilniaus r. sav.,
plotas- 3,3397 ha, kad. Nr.
4187/0300:273________________________________________________________________________
(žemės sklypo vieta (adresas), plotas, kadastro numeris)

________Žemės ūkio__________________________________________________________________
(pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ar pobūdis (jei yra nustatytas))

Numatoma keisti į:
kita vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. ( Remiantis saugomų teritorijų specialiojo
teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais (Asvejos regioninio parko tvarkymo planas)).
(planavimo tikslas)

Numatomo statyti objekto pavadinimas ir numatoma vykdyti veikla:
___________________________________________________________________________________
Ar yra numatomas sklypo padalijimas?
Taip

X Ne

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą dėl pagrindinės žemės naudojimo
paskirties ir (ar) būdo (būdų) nustatymo/pakeitimo prašau:

X
§

pateikti registruotu paštu____Gabijos g. 27-23, Vilnius_____________________________
(nurodyti vieną tikslų adresą)

atsiimsiu asmeniškai ___ ___________________________________________________
(nurodyti tikslų el. p. adresą arba telefono Nr.)

Prašome atsakymą atsiųsti el. p. _____________________________________________________
Ar buvo sudaryta sutartis dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir
ar išduotas planavimo sąlygų sąvadas sklypui, kurio paskirtį ir (ar) būdą (-us) prašoma nustatyti/pakeisti?

§
X

Taip, buvo sudaryta sutartis ir išduotos planavimo sąlygų sąvadas;
Ne, yra/nėra sutarties ir nėra planavimo sąlygų sąvado.

PRIDEDAMA:
1. Naudojamo žemės sklypo plano kopija, _1_ egz., _1__lapai (ų);
2. Nekilnojamojo turto registro išrašo (pažymėjimo) kopija, _1_egz., _2__lapai (ų);
3. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašo kopija, (jei žemės sklypas (-ai) priklauso juridiniam asmeniui,
__ egz., ___lapai (ų);
4. Kreditoriaus sutikimas dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo (jei žemės sklypas (-ai) yra
įkeistas (-i), __ egz., ___lapai (ų);
5. Žemės sklypo planas, kuriame nurodytos sklypo dalys su konkrečiais pageidaujamais žemės naudojimo būdais (jei
prašoma nustatyti skirtingus sklypo žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims), __egz., ___lapai (ų);
6. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro miškų schema bei miško žemės ir medelynų tūrio kainų duomenys (jei
žemės sklypui (-ams) yra nustatyti miško naudojimo apribojimai, __ egz., ___lapai (ų);)
7. VSTT prie AM rašto kopija 1 egz., 4 lapai

_______________________
________________________________
(parašas)

(Vardas, pavardė)

Jeigu žemės sklypą naudoja du ar daugiau asmenų bendrosios
Dokumentą elektroniniu
dalinės ar jungtinės nuosavybės teise, jie pateikia prašymą, pasirašytą
parašu pasirašė
PAVEL,LIUDKEVIČ
visų ar vieno iš jų, turinčio notariškai patvirtintą įgaliojimą atstovauti
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kitiems asmenims.

