
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS Į INŽINERINIUS

STATINIUS ĮREGISTRAVIMO IR PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI

JAIS PATIKĖJIMO TEISE ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

2021 m. spalio 18 d. Nr. T1-239

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 inžineriniai statiniai teisės aktų nustatyta tvarka buvo pripažinti

tinkamais naudoti, tačiau neišliko statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų, Šilalės rajono

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

1. Teikti įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamuosius

daiktus:

1.1. inžinerinį statinį – Akmenyno gatvę, žymėjimas plane 1-40, pastatytą 1970 m., ilgis 0,

586 km, unikalus Nr. 4400-5719-0046, paskirtis kelių (gatvių), esantį Varsėdžių kaime, Upynos

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje;  

1.2. inžinerinį statinį – Medsėdžio gatvę, žymėjimas plane 1-21, pastatytą 1970 m., ilgis

0,249 km, unikalus Nr. 4400-5719-0057, paskirtis kelių (gatvių), esantį Varsėdžių kaime, Upynos

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje;  

1.3. inžinerinį statinį – Ąžuolų gatvę, žymėjimas plane 1-55, pastatytą 1970 m., ilgis 1,201

km, unikalus Nr. 4400-5737-0177, paskirtis kelių (gatvių), esantį Senojo Obelyno kaime, Upynos

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje;  

1.4. inžinerinį statinį – kelią Laukuvos kelias–Žąsytinės, žymėjimas plane 1-63, pastatytą

1970 m., ilgis 2,331 km, unikalus Nr. 4400-5719-1821, paskirtis kelių, esantį Kaltinėnų seniūnijoje,

Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje;                      

1.5. inžinerinį statinį – kelią Lingės–Gegužkalnis, žymėjimas plane 1-29, pastatytą 1970 m.,

ilgis 0,626 km, unikalus Nr. 4400-5737-0222, paskirtis kelių, esantį Upynos seniūnijoje, Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje; 

1.6. inžinerinį statinį – kelią Petkalnis–tvenkinys, žymėjimas plane 1-19, pastatytą 1970 m.,

ilgis 0,591 km, unikalus Nr. 4400-5737-0233, paskirtis kelių, esantį Upynos seniūnijoje, Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje;

1.7. inžinerinį statinį – kelią Mankaičiai–Gaubtys, žymėjimas plane 1-58, pastatytą 1970 m.,

ilgis 2,247 km, unikalus Nr. 4400-5737-0200, paskirtis kelių, esantį Upynos seniūnijoje, Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje;

1.8. inžinerinį statinį – Dungerių kaimo kelią, žymėjimas plane 1-49, pastatytą 1970 m., ilgis

1,388 km, unikalus Nr. 4400-5737-0199, paskirtis kelių, esantį Upynos seniūnijoje, Šilalės rajono

savivaldybės teritorijoje;

1.9. inžinerinį statinį – kelią Paupynis–kompleksas, žymėjimas plane 1-41, pastatytą 1970

m., ilgis 1,375 km, unikalus Nr. 4400-5737-0211, paskirtis kelių, esantį Upynos seniūnijoje, Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje;

1.10. inžinerinį statinį – kelią Lingės–Gegužkalnis, žymėjimas plane 1-29, pastatytą 1970

m., ilgis 0,626 km, unikalus Nr. 4400-5737-0222, paskirtis kelių, esantį Upynos seniūnijoje, Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje;
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1.11. inžinerinį statinį – kelią Pazimkalnis–Galvyčiai, žymėjimas plane 1-58, pastatytą 1970

m., ilgis 1,487 km, unikalus Nr. 4400-5737-0277, paskirtis kelių, esantį Upynos seniūnijoje, Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje;

1.12. inžinerinį statinį – Paupynio kaimo kelią, žymėjimas plane 1-76, pastatytą 1970 m.,

ilgis 2,872 km, unikalus Nr. 4400-5737-0311, paskirtis kelių, esantį Upynos seniūnijoje, Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje;

1.13. inžinerinį statinį – kelią Varsėdžiai–Dungeriukai, žymėjimas plane 1-53, pastatytą

1970 m., ilgis 1,478 km, unikalus Nr. 4400-5719-1798, paskirtis kelių, esantį Upynos seniūnijoje,

Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje;

1.14. inžinerinį statinį – kelią Kazokai–Plaušiniškė, žymėjimas plane 1-24, pastatytą 1970

m., ilgis 0,826 km, unikalus Nr. 4400-5719-0079, paskirtis kelių, esantį Upynos seniūnijoje, Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje;

1.15. inžinerinį statinį – kelią Vytogala–vandens bokštas, žymėjimas plane 1-96, pastatytą

1970 m., ilgis 1,532 km, unikalus Nr. 4400-5737-0188, paskirtis kelių, esantį Upynos seniūnijoje,

Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje;

1.16. inžinerinį statinį – kelią Pakoplytis–Akmenos tiltas, žymėjimas plane 1-56, pastatytą

1970 m., ilgis 2,235 km, unikalus Nr. 4400-5719-0090, paskirtis kelių, esantį Upynos seniūnijoje,

Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje;

1.17. inžinerinį statinį – kelią Varsėdžiai–Vedriai, žymėjimas plane 1-77, pastatytą 1970 m.,

ilgis 1,7 km, unikalus Nr. 4400-5719-1810, paskirtis kelių, esantį Upynos seniūnijoje, Šilalės rajono

savivaldybės teritorijoje;

1.18. inžinerinį statinį – kelią Kazokai–Varsėdžiai, žymėjimas plane 1-48, pastatytą 1970

m., ilgis 2,541 km, unikalus Nr. 4400-5719-0088, paskirtis kelių, esantį Upynos seniūnijoje, Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje.

2. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijai įregistruoti 1 punkte nurodytus

nekilnojamuosius daiktus – inžinerinius statinius Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo

turto registre.

3. Perduoti teisės aktų nustatyta tvarka Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo

turto registre įregistruotą šio sprendimo 1 punkte nurodytą turtą Šilalės rajono savivaldybės

administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

4. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės merą pasirašyti su Šilalės rajono savivaldybės

administracijos direktoriumi šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo–priėmimo aktą.

5. 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).

Tarybos narys               Gintautas Macevičius

http://www.silale.lt
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