(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas)
(įmonės kodas, gyvenamosios vietos/ buveinės adresas)
(Tel. Nr.; el. pašto adresas)

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga
PRAŠYMAS PAKEISTI
PAGRINDINĘ ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR/AR BŪDĄ
20

m.

d.
Palanga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Pagrindinės žemės
naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014-01-15 nutarimu Nr. 44 ir Palangos miesto bendruoju planu,
patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008-12-30 sprendimu Nr. T2-317:
Prašau pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį ir/ar naudojimo
būdą;
Esamo žemės sklypo adresas ir/ar kadastrinis
Nr.

Esama žemės sklypo paskirtis

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas

Planuojama žemės sklypo paskirtis

Planuojamas žemės sklypo naudojimo būdas

PRIDEDAMA:
 Žemės sklypo nuosavybės dokumentai - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų
banko išrašo kopija;
 Pastatų nuosavybės dokumentai – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašo kopija;
 Žemės sklypo ribų planas;
 Inventorinis sklypo planas;
 Projektiniai pasiūlymai;

lapų sk.




Dokumentai įrodantys, kad buvo atlikta visuomenės supažindinimo procedūra dėl
numatomo žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ar žemės naudojimo būdo
pakeitimo
Kiti dokumentai

(pareiškėjo parašas, vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)

* Pasirašydami Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra
Palangos miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 125196077, adresas: Vytauto g. 112, LT-00153
Palanga, tel. (8 460) 48705, el. p. administracija@palanga.lt ). Asmens duomenys tvarkomi siekiant išnagrinėti Jūsų
prašymą/skundą/paklausimą. Tvarkymo pagrindas - tvarkyti būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso
labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų duomenys Savivaldybės
administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali
būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina Jūsų prašymui/skundui/paklausimui išnagrinėti ir asmenims,
kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenis pateikti privalote, kadangi kitaip
negalėsime išnagrinėti Jūsų skundo/prašymo/pareiškimo ir/ar suteikti paslaugos. Jūs turite teisę kreiptis su prašymu
susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę
nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6,
09310 Vilnius) ir pasikonsultuoti su Palangos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausiuoju specialistu atsakingu už asmens duomenų apsaugą. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą rasite
www.palanga.lt/asmens duomenų apsauga.

