Gatvė, namo Nr.

ŽEMĖS SKLYPO (SKLYPŲ) FORMAVIMO IR
PERTVARKYMO PROJEKTAS M 1: 2000
SPRENDINIŲ BRĖŽINYS

0,2190 ha
Formuojamos teritorijos bendras plotas ___________

Kaimas (miestelis)

Kantautalių

Seniūnija

Laukuvos

Miestas (rajonas)

Šilalės

Apskritis

Tauragės

Kadastro vietovė

Laukuvos
8740

Žemės sklypo (sklypų)
kadastro Nr.

žemės sklypo Nr.

blokas
0006

Gretimybės

linijos ilgis

žemės sklypo kadastro Nr.

pastabos

1-2

17,83

2-3

62,40

8740 / 0006 : 133

3-4

33,52

8740 / 0006 : 133

4-5

26,95

LVŽ

5-6

22,98

LVŽ

6-7

3,97

8740 / 0006 : 145

7-1

72,18

8740 / 0006 :145

kelias

Žemės sklypo (sklypų) savininkai ar valstybinės žemės patikėtiniai
8740 / 0006 :
ŽŪB "Kontautėliai"
(vardas ir pavardė ar pavadinimas, pareigos)

(žemės sklypo Nr. kadastro žemėlapyje)

(parašas)

(data)

Gretimų žemės sklypo (sklypų) savininkai ar valstybinės žemės patikėtiniai
Rimantas Rimkus

8740 / 0006 : 133

(vardas ir pavardė ar pavadinimas, pareigos)

(žemės sklypo Nr. kadastro žemėlapyje)

ŽŪB "Kontautėliai"

8740 / 0006 : 145

(vardas ir pavardė ar pavadinimas, pareigos)

(žemės sklypo Nr. kadastro žemėlapyje)

Sutartiniai ženklai
sutartinio ženklo aprašymas

sutartinio ženklo žymėjimas

(parašas)

(data)

(parašas)

(data)

Žemės sklypo (sklypų) pagridninė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis

Registruotų žemės sklypų ribos
Formuojamo žemės sklypo riba

žemės sklypo Nr.
200F

Tvora

plotas
0,2190

pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
kita

būdas

pobūdis

Inžinerinės
Susisiekimo ir inžinerinių
infrastruktūros teritorijos
tinklų koridoriams

Suderinta

Žemės sklypo
savininko/naudotojo
vardas, pavardės ar
pavadinimas
ŽŪB"Kontautėliai"

(pareigos, vardas ir pavardė, institucijos pavadinimas)

(parašas)

(data)

(pareigos, vardas ir pavardė, institucijos pavadinimas)

(parašas)

(data)

Formuojamo žemės sklypo (sklypų) žemės naudmenų eksplikacija (ha)
žemės
sklypo
Nr.
200 F

bendras
plotas
0,2190

žemės ūkio naudmenos
iš viso ariama sodai pievos

keliai
miškas

krūmai

iš viso

0,0691

užstatyta
vandenys kita žemė nusausinta
iš jų
teritorija
žemė
servitutiniai
0,1499

nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žis., 1992, Nr. 22-652)
kodas
VI

200F

XLIX

200F

II

aprašymas
Elektros kabelio apsaugos zona po 1 m pločio
Kanalizacijos apsaugos zona

5 m pločio

Kelio apsauūgos zona 10 m pločio

(spaudo vieta)

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT, 2010,
© Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;
Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDR10LT, 2012,
© Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Formuojamam žemės sklypaui (sklypams) taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos,

žemės sklypo Nr.
200F

Patikrinta

plotas, ha
0,0054
0,0515

UAB "JUOZITA" į.k. 302 560 303

0,0178
S. Dariaus ir S. Girėno g 6 , Šilalė. ei. p. juozas.zasytis@gmail.com
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą parengęs asmuo
pareigos

vardas ir pavardė

kvalifikacijos pažumėjimo data ir numeris

Matininkas

Juozas Žąsytis

2R-FR-558 išd. 2010-04-09

parašas

data
2013-04-18

