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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 2 punktu, atsižvelgdama į Šilalės

rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos 2021 m. gegužės 14 d. raštą Nr. 87-83

„Dėl žemės sklypo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyrių dėl

įrašymo į Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos ir Pajūralio kadastro vietovių žemės reformos

žemėtvarkos projektų neprivatizuojamų žemių planus kitai paskirčiai naudoti šiuos laisvos

valstybinės žemės plotus:

1.1. 1,9 ha plotą, esantį Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Gražjūrio kaime,

naudojimo būdai – atskirųjų želdynų teritorijos ir rekreacinės teritorijos (1 priedas);

1.2. 2,5 ha plotą, esantį Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Sodalės kaime –

atskirųjų želdynų teritorijos (2 priedas).

2. 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, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras                Algirdas Meiženis
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