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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8

punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, 22 straipsnio 2

dalimi, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo

(elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 41.2 papunkčiu,

atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos

2019 m. spalio 28 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG121379, Šilalės

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti parengtą Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono

savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos

teritorijoje specialiojo plano koregavimą, numatant praplėsti vėjo jėgainių statybos teritoriją į

sklypus, esančius Šilalės rajono sav. Laukuvos sen. Mėčių ir Selvestrų k. (Lietuvos Respublikos

teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros

informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. S-VT-87-19-93.)

2. Pavesti šio sprendimo vykdymą Šilalės rajono savivaldybės administracijai.

3. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą –

Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo

suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras                 Algirdas Meiženis
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