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Valstybine miSkq tarnyba, vadovaudamasi Valstybines reik5mes mi5kq plotq schemq rengimo
tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m. gruodZio 19 d. nutarimu Nr. 1369
,,Del valstybinds reikSmes mi5kq plotq schernq rengimo tvarkos apra5o patvirtinimo" bei Aplinkos ministro
2017 m. balandZio 21 d. [sakymu Nr. Dl-330 ,,Del valstybines reik5mes mi5kq plotq schemos tikslinimo"
parenge Kretingos rajono savivaldybes valstybines reik5mes mi5kq plotq schanos pakeitimo projekt4.
Sis projektas parengtas Kretingos rajono savivaldybes valstybines reik5m-es mi5kq ploq schemos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 217 ,,Del Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. I154 ,,Del valstybines reik5mes mi5kq plotq
patvirtinimo" pakeitimo pagrindu bei atsiZvelgiant i pateiktqdokumentacijq:
Tikslinimo atvejai pagal
Valstybinds reik5m6s mi5kq
plotq schemq rengimo tvarkos
apra3o 13 punkto nuostatas
13.1 atlikus valstybinq sklypinq
mi5kq inventorizacij4 ar mi5ko

Priskiriami
valstybin6s
reikim6s mi5kq
nlotai. ha

matavimus ir jos
valstybines reik5mes mi5kq ploq
ir iu ribu pokydius.
13.2 i5taisius valstybines
sklypines inventorizacijos klaidas
ar nustadius schemos rengimo
klaidas ir nustatyta tvarka
patikslinus Lietuvos Respublikos

mi5kq valstybes

1

76,1 8

I 86,1 g

Tikslinimo iniciatoriai pagal Valstybin6s
reik5mds miSkq plotq schemq rengimo
tvarkos apraSo 14 punkto nuostatas

atnaujintus valstybines sklypines mi5kq
inventorizacijos ir sklypq kadastriniq matavimq
duomenis.

14.l Valstybine mi5kq tarnyba duomenq taisymo

aktais: 2016-03-01 Nr. S-1603-1,
Nr.
44,44

kadastro

S- I 604-2

8, 2016-04-22 Nr.

2016-04-18
-53, 201 6-

S- I 604

07-08 Nr. S-1607-7 (Vadovaujantis Mi5kq
istatymo 2 straipsnio 8 dalimi vie5osios

geleZinkeliq infrastruktfiros valdytojo patikejimo
teise valdomuose skllpuose augantys medZiai ir
krumai yra i5braukti i5 Lietuvos Respublikos
mi5kq valstybes kadastro).

duomenis.

Viso:

i5

valstybinds
reik5m6s mi5kg
plotai. ha

14.1 Valstybine mi5kq tarnyba atsiZvelgdama i

Zemes skl)pq

kadastrinius
metu nustadius

I5braukiami

176,18

230.63

Kretingos rajono savivaldybeje siilomas tvirtinti valstybines reikSmes mi5kq plotas l6 354,88 ha.
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