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Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu,  Lietuvos  Respublikos  teritorijų  planavimo  įstatymo  28  straipsnio  1  dalimi,  Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų
planavimo  dokumentų  rengimo  taisyklių  patvirtinimo“  patvirtintų  Kompleksinio  teritorijų
planavimo dokumentų rengimo taisyklių 313, 315 punktais:

1. N u r o d a u  Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriui pradėti organizuoti
Supaprastinta tvarka parengto žemės sklypo Sembos g. 2, Šiauliuose detaliojo plano, patvirtinto
Šiaulių miesto valdybos 2000 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 80, keitimo rengimą.

2.  N  u  s  t  a  t  a  u, kad keičiamo detaliojo plano planavimo tikslai yra šie:
2.1. padalinti žemės sklypą;
2.2. nustatyti  suformuotiems žemės sklypams  naudojimo reglamentus pagal galiojančius

teritorijų planavimo dokumentus, Šiaulių miesto bendrąjį planą ir jo koregavimus bei kitus teisės
aktus.

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas
paduodant  skundą  Lietuvos  administracinių  ginčų  komisijos  Šiaulių  apygardos  skyriui  adresu:
Dvaro g. 81, Šiauliai  arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo
rūmuose.

Administracijos direktorius      Antanas Bartulis 
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