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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 Varnių

regioninio parko direkcijos 2021 m. birželio 8 d. pasiūlymą Nr.V3-1.8.- 90 „Dėl pritarimo“, 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

0,70 ha valstybinės žemės ploto (atskirųjų želdynų teritorijoms ir rekreacinėms teritorijoms naudoti),

esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos sen., Požerės k., įrašymo į Šilalės rajono

savivaldybės Požerės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto neprivatizuojamų

žemių planus (pagal priedą).

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 arba įteikimo

suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras            Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. rugsėjo 29 d.

sprendimu Nr. T1-230

1 priedas

Šilalės r. sav., Laukuvos sen.,

Požerės k.,

Sklypo plotas apie 0,70 ha.

Kita paskirtis

Naudojimo būdai:

Atskirųjų želdynų teritorijos ir

Rekreacinės teritorijos.
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