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IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL IGNALINOS MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO IR PLANAVIMO
TIKSLŲ NUSTATYMO
2020 m.

d. Nr.
Ignalina

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 102 straipsniu, 29
straipsnio 8 dalies 2 ir 14 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio
2 dalimi, 22 straipsnio 2 dalimi, 28 straipsnio 2, 3 ir 5 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2
d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių
patvirtinimo“, 171.6.4, 208.3.6.4 papunkčiais, 222, 228 punktais, 230.2, 230.2.5, 230.3 papunkčiais
ir 232 punktu:
1. N u s p r e n d ž i u koreguoti Ignalinos miesto bendrąjį planą, patvirtintą Ignalinos
rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-42 „Dėl Ignalinos miesto
bendrojo plano patvirtinimo“ ir pakoreguotą Ignalinos miesto bendrojo plano koregavimu,
patvirtintu Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-172 „Dėl
Ignalinos miesto bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ (toliau – bendrasis planas).
Koreguojama teritorija – visa bendruoju planu suplanuota teritorija, konkrečias dalis nustatant pagal
bendrojo plano koregavimo planavimo uždavinius, kurie bus numatyti planavimo darbų
programoje.
2. N u s t a t a u bendrojo plano koregavimo planavimo tikslus:
2.1. Pakeisti bendrojo plano sprendinius anksčiau suplanuotos teritorijos dalyse,
atliekant bendrojo plano esmės nekeičiančius pakeitimus – pakeičiant dalies suplanuotų teritorijų
privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais bendrojo plano planavimo tikslams ir
uždaviniams.
2.2. Integruoti Ignalinos miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo plano,
patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl
Ignalinos miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo plano patvirtinimo“, sprendinius į
bendrąjį planą ir nustatyti papildomą teritorijos naudojimo reikalavimą – mažmeninės prekybos
objektų išdėstymo detalizavimą.
Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų
komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka,
Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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