INFORMACIJA APIE KOREGUOJAMĄ
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 nauja
redakcija informuojame, kad rengiamas Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 5-748 „Teritorijos prie pastatų Tauragėje, Pramonės g. 18, detaliojo
plano koregavimo patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano korektūros TPDR Nr. T00086879)
koregavimas.
Planuojama teritorija: Žemės sklypas Tauragėje, Pramonės g. 18 (kadastrinis Nr.
7755/0024:0056). Planuojamos teritorijos plotas 0,5737 ha. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo
paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius,
Respublikos g. 2, Tauragė, tel. (8446) 62810, el. paštas: savivalda@taurage.lt
Planavimo iniciatorius: : UAB „Tauragės Agrotechnika“, Tauragė, Pramonės g. 12B,
tel. 8446617825, el. paštas: tagro@tagro.lt.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: PV Regina Sabeckienė, Užuovėjos g. 4,
Norkaičių k., Mažonų sen., Tauragės r. sav., tel. 8 687 87551, el. paštas: tauragesplanas@gmail.com.
Planavimo pagrindas: Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2021-05-18 įsakymas Nr. 5-339 „Dėl teritorijos prie pastatų Tauragėje, Pramonės g. 18, detaliojo
plano koregavimo ir finansavimo“.
Planavimo tikslai žemės sklypo Tauragėje, Pramonės g. 18 (kadastrinis Nr.
7755/0024:56) padalijimas į sklypus, nustatyti suplanuotuose sklypuose teritorijos naudojimo
reglamentus.
Informacija apie DP koregavimo sprendinių pristatymą visuomenei skelbiama:
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-7722-58);
• planavimo organizatoriaus bei sprendimą priėmusios institucijos –Tauragės rajono
savivaldybės (Respublikos g.2, Tauragė) internetinėje svetainėje www.taurage.lt;
• Tauragės miesto seniūnijos (V. Kudirkos g. 9, Tauragė), skelbimų lentoje;
• Registruotais laiškais informuojami kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai.
Sprendiniai pristatomi: Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu
bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, galima susipažinti nuo 2022-09-16 iki 2022-09-30 imtinai
plano rengėjo patalpose- Vytauto g. 64, 4 kab., Tauragė, tel. 868787551, darbo dienomis nuo 9.00 iki
17.00 val., (dėl susipažinimo su projektiniais pasiūlymais susitarti iš anksto telefonu 8-687-87551),
el. paštas: tauragesplanas@gmail.com., planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje
www.taurage.lt bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-7722-58. Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-10-04 10 val. Vytauto g. 64, 4 kab., Tauragėje.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki susipažinimo su
projektu pabaigos (2022-09-30) planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar per informacinę teritorijų
planavimo sistemą www.tpdris.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo
procedūras gali apskųsti Valstybinės Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos.
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