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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 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 – Eitvydaičių gatvės atšaką, žymėjimas plane 1-19, pastatytą 1982 m.,

ilgis 0,295 km, unikalus Nr. 4400-5751-7170, paskirtis kelių (gatvių), esantį Laukuvos miestelyje,

Laukuvos seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje;  

1.2. inžinerinį statinį – Taikos gatvės atšaką, žymėjimas plane 1-9, pastatytą 1972 m., ilgis

0,09 km, unikalus Nr. 4400-5751-7181, paskirtis kelių (gatvių), esantį Laukuvos miestelyje,

Laukuvos seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje;  

1.3. inžinerinį statinį – kelią Bijotai–Simėnai (K. Šegždos sodyba), žymėjimas plane 1-34,

pastatytą 1965 m., ilgis 0,943 km, unikalus Nr. 4400-5752-4331, paskirtis kelių, esantį Bijotų

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje;   

1.4. inžinerinį statinį – kelią Kražių kelias–valymo įrenginiai, žymėjimas plane 1-39,

pastatytą 1981 m., ilgis 0,746 km, unikalus Nr. 4400-5751-7262, paskirtis kelių, esantį Kaltinėnų

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje;

1.5. inžinerinį statinį – kelią Juodžiai–Užpelkis, žymėjimas plane 1-25, pastatytą 1985 m.,

ilgis 0,438 km, unikalus Nr. 4400-5751-7049, paskirtis kelių, esantį Kaltinėnų seniūnijoje, Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje;                          

1.6. inžinerinį statinį – kelią Kalno gatvė–Juodžiai, žymėjimas plane 1-28, pastatytą 1980

m., ilgis 1,038 km, unikalus Nr. 4400-5751-7056, paskirtis kelių, esantį Kaltinėnų seniūnijoje, Šilalės

rajono savivaldybės teritorijoje;                             

1.7. inžinerinį statinį – kelią Girdiškė–Pakarčemis (V. Elvikis), žymėjimas plane 1-80,

pastatytą 1974 m., ilgis 2,479 km, unikalus Nr. 4400-5752-4353, paskirtis kelių, esantį Bijotų

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje;   

1.8. inžinerinį statinį – kelią Poškakaimis–Bardžiai–automagistralė, žymėjimas plane 1-24,

pastatytą 1971 m., ilgis 1,119 km, unikalus Nr. 4400-5752-4342, paskirtis kelių, esantį Bijotų

seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje;   

1.9. inžinerinį statinį – kelią Laukuva–Treigiai–Kaštaunaliai–Šilalės plentas, žymėjimas

plane 1-51, pastatytą 1970 m., ilgis 1,346 km, unikalus Nr. 4400-5754-2638, paskirtis kelių, esantį

Laukuvos 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.
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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).

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

http://www.silale.lt
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