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DĖL PRITARIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS

TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS SPECIALIOJO PLANO
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2021 m. gegužės         d. Nr. V1E-

Kaišiadorys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 6 dalies 2

punktu, 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“, 7 punktu, 11 punktu, 22.1 papunkčiu, atsižvelgdamas į UAB „Daugėla“ 2021

m. gegužės 21 de. Raštą Nr. P-21-81 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo

ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo koncepcijos bei SPAV“:

1. P r i t a r i u Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo koncepcijos A alternatyvai ir nustatau jos

pagrindu rengti sprendinių konkretizavimą.

2. U ž b a i g i u Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo rengiamojo etapo bendrųjų sprendinių formavimo

stadiją.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui

dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno

apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno

rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                              Vaida Babeckienė

S. Jonikavičienė,

2021-05-25
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