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Švenčionys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalimis,

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo,

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl

pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinto”, 10 punktu

ir Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Švenčionių rajono

savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. T-2 “Dėl Švenčionių rajono savivaldybės

teritorijos bendrojo plano patvirtinimo”,

k e i č i u žemės sklypo (kadastr. Nr. 8650/0003:326, esama pagrindinė žemės naudojimo

paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos) Baliulių g. 12, Baliulių

k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav. naudojimo būdą - į rekreacinės teritorijos.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis administracijos direktorių       Andrius Šarėjus
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