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Nr.
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis,
28 straipsnio 1 dalimi, 31 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų
rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8, 244, 245, 249, 312 punktais, 319.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į fizinių asmenų
(duomenys neskelbtini) 2020 m. kovo 5 d. prašymą Nr. 21-235(18.13Mr):
1.

N u s t a t a u, kad:

1.1. pradedamas rengti žemės sklypo (Kniaudiškių g. 147, kadastro Nr. 2701/0033:166)
detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d.
sprendimu Nr. 1-62-27, koregavimas (atliekamas dalies detaliojo plano koregavimas);
1.2. planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypo (Kniaudiškių g. 147, kadastro Nr.
2701/0033:166) detaliojo plano, sujungiant žemės sklypus: K. Bizausko g. 1, Panevėžys (kadastro
Nr. 2701/0033:359) ir K. Bizausko g. 1A, Panevėžys (kadastro Nr. 2701/0033:360), nustatant
naujai suplanuoto žemės sklypo privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio
miesto teritorijos bendrojo plano keitimo (T00079711), patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės
tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-408, sprendinius;
1.3. žemės sklypo (Kniaudiškių g. 147, kadastro Nr. 2701/0033:166) detaliojo plano
koregavimą finansuoja planavimo iniciatoriai.
2.

P a v e d u Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus

vedėjui užtikrinti šio įsakymo viešinimą Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo
priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų nustatyta tvarka.
Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos administracinių ginčų
komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos

2
Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka,
Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Per
vienerius metus gali būti apskundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
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