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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19, 30

punktais, 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22

straipsnio 2 dalimi, 30 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 1, 3 punktais, 12 straipsnio 1 dalimi, vykdydama Geriamojo

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“,

34, 37 punktus, atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie

Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo 2022 m. gegužės 25 d. akto Nr.

REG225774 išvadą, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros

plėtros specialiojo plano keitimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir

teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) Nr. S-RJ-87-

20-171).

2. 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 Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

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

Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam

asmeniui dienos.

Savivaldybės meras  Algirdas Meiženis
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