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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL TAURAGĖS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO
2020 m. gruodžio d. Nr. TSPTauragė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimi,
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 223 punktu, atsižvelgdama į Tauragės rajono
savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-404 aprobuotos Tauragės miesto
teritorijos 208-2017 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos išvadas ir rekomendacijas,
Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Keisti Tauragės miesto teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Tauragės rajono savivaldybės
tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. 1-851 „ Dėl Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano
tvirtinimo“.
2. Nustatyti, planavimo tikslus:
2.1. Sudaryti sąlygas darniai miesto teritorijos raidai, nustatyti nuoseklios erdvinės ir
funkcinės integracijos į miesto struktūrą vystymo kryptis, kompleksiškai sprendžiant socialinius,
ekonominius ir ekologinius uždavinius;
2.2. Keisti veiklų reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas,
patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą;
2.3. Sudaryti sąlygas racionaliam miesto teritorijai svarbių gamtinių, žemės gelmių ir
energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
2.4. Suformuoti sąlygas atsirasti integruotai transporto sistemai, leidžiančiai pasiekti
užsibrėžtus darnaus judumo tikslus, įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę
infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferijos zonose;
2.5. Numatyti miesto gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir kultūros
paveldo išsaugojimo priemones, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą ir
išsaugojimą;
2.6. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos
naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygų.
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2.7. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas
gyvenamosiose vietovėse;
3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto
svetainėje.
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