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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 

29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio 

teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1.1. papunkčiu, 321 punktu, 

323.2 papunkčiu, atsižvelgdamas į D. J. (duomenys nuasmeninti) prašymą ir į UAB „Geometra“  

2022-03-12 raštą Nr. 2022-03-12-001 (registruota 2022-03-15 Nr. UG-321): 

1. K o r e g u o j u ir ištaisau Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005-12-28 sprendimu Nr. TS-

278 „Dėl sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir padalijimo detaliųjų planų“ patvirtinto 

32631 kv. m. žemės ūkio paskirties sklypo Kauno r. sav., Ringaudų sen., Mitkūnų k, kadastrinis Nr. 

5250/0010:510, detaliojo plano technines klaidas: 

1.1. Pakeičiu detaliojo plano aiškinamojo rašto 4 skyriaus dalies „Sklypų architektūriniai – 

urbanistiniai apribojimai“ 3 pastraipą ir ją išdėstau taip: 

„Sklypų užstatymo tankumas – iki 30 % (statiniais užstatyto ploto santykis su viso sklypo plotu)“; 

1.2. Pakeičiu detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo Nr. 31: 

1.2.1. plotą į 815 kv. m; 

1.2.2. užstatymo tankumą į 30; 

1.2.3. užstatymo intensyvumą į 99. 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 

3. N u r o d a u  Urbanistikos skyriaus vedėjui paskelbti informaciją apie šį sprendimą 

savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir 

teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 
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Šis įsakymas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių 

ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų 

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo 

jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.      

      

 

Administracijos direktorius                                     Šarūnas Šukevičius 
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