PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
6-OJO ŠAUKIMO 22-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO VIRBALIŠKĖS IR MEDVALAKIO TERITORIJŲ
ARCHITEKTŪRINĖS-URBANISTINĖS IR INŽINERINĖS PLĖTROS SPECIALIOJO
PLANO, DETALIOJO PLANO KONCEPTUALIOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SKLYPŲ,
ESANČIŲ ŠIOJE TERITORIJOJE, DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMUI
2008 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T2-224
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2000, Nr. 91-2832) 7 straipsnio 9 ir 14 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429), Palangos miesto
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1.
Pritarti Virbališkės ir Medvalakio teritorijų, rengiamame Palangos
miesto bendrojo plano projekte iki 2015 m pažymėtų kaip VM5, VM6
ir VM7 kvartalai (pagal pridedamą schemą), architektūrinėsurbanistinės ir inžinerinės plėtros specialiojo plano, detaliojo plano
konceptualiosios dalies ir žemės sklypų, esančių šioje teritorijoje,
detaliųjų planų rengimui.
2.
Nustatyti, kad specialiojo plano ir detaliojo plano konceptualiosios
dalies rengimo tikslas – teritorijos urbanistinės strategijos, funkcinių
zonų suformavimas, naudojimo ir tvarkymo režimų prioritetų,
susisiekimo ir inžinerinės plėtros galimybių nustatymas.
3.
Nustatyti, kad sklypų detaliųjų planų rengimo tikslas – pagrindinės
tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos
paskirties, būdo ir pobūdžio nustatymas, sklypų padalijimas,
teritorijos/sklypų tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
4.
Pavesti Architektūros ir urbanistikos skyriui organizuoti 1 punkte
nurodytų teritorijų koncepcinių sprendinių nustatymo procesą.
5.
Nustatyti, kad sklypų detaliuosius planus galima teikti derinti ir
tvirtinti tik po to, kai Palangos miesto savivaldybės taryba patvirtins
architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros specialųjį planą ir
teritorijos detaliojo plano konceptualiąją dalį.
6. Nustatyta tvarka nepakeitus Bendrojo plano sprendinių architektūrinės-urbanistinės
ir inžinerinės plėtros specialusis planas, teritorijos detaliojo plano konceptualioji dalis ir atskirų
sklypų detalūs planai negali būti tvirtinami.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin.,
1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnio 1 dalimi, sprendimas gali būti apskųstas
Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per 1 mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba
įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
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