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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sauso 18

d. įsakymą Nr. V1E-115 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo pakeitimo“

ir 1-2 punktus išdėstau taip:

„1. P a k e i č i u 0,4540 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0447-6893, esančio Pievelių g.

27, Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš

„žemės ūkio paskirties žemė“ į „kitos paskirties žemė“ pagal bendrojo plano sprendinius.

2. P a k e i č i u žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0447-6893, esančio Pievelių g. 27,

Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., žemės naudojimo būdą iš „kiti žemės ūkio

paskirties žemės sklypai“ į „komercinės paskirties objektų teritorijos“ pagal bendrojo plano

sprendinius.“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų

rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir

pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 69 punkte nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė            Vaida Babeckienė

Parengė

S. Jonikavičienė
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