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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 16

straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 4

straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į tai, kad inžinerinis statinys teisės aktų nustatyta tvarka buvo

pripažintas tinkamu naudoti, tačiau neišliko statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų, Šilalės

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

1. Įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į inžinerinį statinį – Šarūnkalnio

gatvę, žymėjimas plane G, pastatytą 1982 m., ilgis 0,295 km, unikalus Nr. 4400-3131-8168,

paskirtis kelių (gatvių), esantį Šilalės mieste, Šilalės rajono savivaldybėje.

2. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijai įregistruoti 1 punkte nurodytą

nekilnojamąjį daiktą – inžinerinį statinį Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto

registre.

3. Paskelbti informaciją apie šį 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 per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda)

arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230

Klaipėda).

Savivaldybės meras                

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyrius
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS Į INŽINERINĮ

STATINĮ ĮREGISTRAVIMO
 (sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Šilalės

rajono savivaldybei nuosavybės teise kelių (gatvių) paskirties inžinerinį statinį – Šarūnkalnio

gatvę, žymėjimas plane G, pastatytą 1982 m., ilgis 0,295 km, unikalus Nr. 4400-3131-8168, esantį

Šilalės mieste, Šilalės rajono savivaldybėje.                   

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas. Sprendimo projekto rengimą inicijavo Šilalės rajono savivaldybės administracija,

2020 m. gegužės 19 d. gavusi Uždarosios akcinės bendrovės „Šarūnkalnis“ raštą Nr. 01-021 „Dėl

Šarūnkalnio gatvės Šilalės mieste“. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu,

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 4 straipsnio 3 dalimi. Inžinerinis

statinys pagal nuosavybės formą priklauso savivaldybei, tačiau nėra statybos teisėtumą

patvirtinančių dokumentų dėl daiktinių teisių įregistravimo.

           3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad 

tokių pasekmių būtų išvengta. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai. Inžinerinis statinys Nekilnojamojo turto registre bus įregistruotas

Savivaldybei nuosavybės teise ir apskaitytas administracijos buhalterinėje apskaitoje.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. Nėra.

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresn. specialistė             2020-05-20   Nijolė Marozienė
(pareigos)                                                     (parašas, data)              (vardas, pavardė)          
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