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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2

dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, Pagrindinės žemės

naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės

naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 ir 17 punktais, 2019 m.

lapkričio 14 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 6SŽN-127-(14.6.55) 3 punktu, Kauno marių

regioninio parko tvarkymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo

19 d. įsakymu Nr. D1-624 „ Dėl Kauno marių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“, Kauno

marių regioninio parko apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-624 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.

rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Kauno marių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“

pakeitimo “, 20 punktu, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2022 m.

vasario 9 d. raštu Nr. (3)-V3-183, atsižvelgdamas į žemės sklypo naudotojų prašymą,

P a k e i č i u žemės sklypo, kadastro Nr. 4908/0005:123, esančio Malūno g. 3, Salomiškio

k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., žemės naudojimo būdą iš „pramonės ir sandėliavimo objektų

teritorijos“ į „vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“ pagal Kauno marių regioninio

parko reglamento 20 punktą. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos

Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT 44240 Kaunas), Lietuvos Respublikos ikiteisminio

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos

administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo

priėmimo dienos.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis Administracijos direktoriaus pareigas                               Voldemaras Maziliauskas

S. Jonikavičienė,

2022-03-16
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IŠTRAUKA IŠ KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO

Žemės sklypas4908/0005:123, Malūno g. 2, Salomiškio k. (ekosistemas saugančios agrarinės teritorijos, išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo)

Kauno marių regioninio parko apsaugos reglamento 20 punktas:

„Nebenaudojamus (apleistus), neturinčius kultūrinės vertės įvairios paskirties statinius (vandenvietes, gręžinius, buvusių žemės ūkio įmonių ir karinės paskirties

statinius), ypač esančius konservacinio, ekologinės apsaugos ir rekreacinio funkcinio prioriteto zonose, prie pažintinių, mokomųjų takų, apžvalgos aikštelių ir

kitų lankomų objektų, gyvenviečių vizualinėje aplinkoje, rekomenduojama griauti arba perstatyti atsižvelgiant į 10 punkte

nurodytam Etnografiniam regionui būdingus pastatus, skaidant ir mažinant jų tūrius, keičiant jų paskirtį, nesukeliant naujų neigiamų pasekmių gyvenimo ir

aplinkos kokybei.“
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