Kauno miesto savivaldyb6s tikslinamq valstybin6s reik5mes mi5kq
plotq ai5kinamasis ra5tas
2015-11-18

Kaunas

Valstybine mi5kq tarnyba, vadovaudamasi Valstybines reik5mds mi5kq plotq schemq
rengimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m. gruodZio 19 d.
nutarimu Nr. 1369 ,,Del valstybines reikSmes mi5kq plotq schemq rengimo tvarkos apra5o
patvirtinimo" bei Aplinkos ministro 2015 m.lapkridio 10 d. isakymu Nr. Dl-816 ,,Del valstybines
reik5mes mi5kq plotq schemos tikslinimo" parengd Kauno miesto savivaldybes valstybines reik5mes
mi5kq plotq schemos pakeitimo projekt4.
Sis projektas parengtas Kauno miesto savivaldybes valstybines reik5mes mi5kq plotq
schemos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2015 m. rugpjudio l9 d. nutarimuNr. 386
,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154,,DeI valstybines
reikimes mi5kq plotq patvirtinimo" pakeitimo pagrindu bei atsiZvelgiant i pateikt4 dokumentacij4:
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Kauno miesto savivaldybeje siiilomas tvirtinti valstybines reik5mes mi5kq plotas 2 356,1ha.

/tht-L,

Valstybines mi5kq tarnybos direktorius

PRIDEDAMA:
Valstybines reikSmes mi5kq plotrl pokydiq sqra5as, 1 lapas
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Kauno miesto savivaldybės tikslinamų valstybinės reikšmės miškų plotų aiškinamojo rašto priedas
Priskiriami valstybinės reikšmės miškų plotai
Išbraukiami iš valstybinės reikšmės miškų plotai
Plotas,
Urėdija
Girininkija
Kvartalas
Urėdija
Girininkija Kvartalas Plotas, ha
ha
1
2
3
4
5
6
7
8
Tikslinimo atvejai pagal Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo 13 punkto
nuostatas:
13.2 ištaisius valstybinės sklypinės inventorizacijos klaidas ar nustačius schemos rengimo klaidas ir nustatyta tvarka
patikslinus Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys
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13.6. kai įgyvendinami valstybei svarbūs projektai pagal teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios
institucijos patikrintus ir teigiamą išvadą gautus valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentus, kuriuose
suplanuotas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.
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