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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26

punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 5

punktu ir 26 straipsniu, Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties

pastatų sąrašu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr.

T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų

sąrašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į R. T. (duomenys neskelbtini) 2020 m. gruodžio 10 d. prašymą

„Dėl savivaldybės būsto“, UAB „Finance Property“ 2021 m. gegužės 6 d. ataskaitos Nr. 21.04-NT02

turto vertės nustatymo pažymą, R. T. (duomenys neskelbtini) 2021 m. gegužės 10 d. prašymą „Dėl

būsto pirkimo“, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 12 d.

įsakymu Nr. DĮV-557 „Dėl komisijos parduodamo būsto pagerinimo išlaidoms nustatyti sudarymo“

sudarytos komisijos 2021 m. gegužės 13 d. posėdžio protokolą Nr. 1, 2021 m. gegužės 17 d. posėdžio

protokolą Nr. 2, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti parduoti R. T. (duomenys neskelbtini) Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise

priklausantį savivaldybės būstą: 0,25 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 58,28

kv. m ploto gyvenamąjį namą, pažymėtą plane 1A1m (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), viralinę,

pažymėtą plane 2I1p (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), tvartą, pažymėtą plane 3I1p (unikalus

Nr. (duomenys neskelbtini)), kiemo statinius (šulinį, pažymėtą plane k, lauko tualetą, pažymėtą plane

v, tvorą, pažymėtą plane t) (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančius (duomenys neskelbtini)

Šilalės r. sav. Gyvenamojo namo statybos metai – 1960. Būsto kaina – 14 000,00 Eur, nustatytas

nuomininko investicijų būsto pagerinimui išlaidų dydis – 6 517,73 Eur, būsto vertės nustatymo kaina

– 350,00 Eur. Bendra būsto pardavimo kaina – 7 832,27 Eur.

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1

punkte nurodyto nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą (neviešinant

asmens duomenų) – 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         Algirdas Meiženis

http://www.silale.lt
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