KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KELMĖS MIESTO CIVILINIŲ KAPINIŲ TERITORIJOS (APIE 10 HA) TARP
S. NĖRIES IR SERBENTŲ GATVIŲ, KELMĖS M. KELMĖS R. SAV. DETALIOJO PLANO
RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ
2016 m. gruodžio d. Nr. AKelmė
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos
žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 2 dalimi, 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“ 243 ir 244 punktais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d.
sprendimu Nr. T-187 „Dėl Kelmės miesto bendrojo plano patvirtinimo“, 2014 m. birželio 27 d.
sprendimu Nr. T-190 „Dėl Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano pakeitimo patvirtinimo“,
2014 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-236 „Dėl Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano
korektūros tvirtinimo“, 2014 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-234 „Dėl Kelmės miesto bendrojo
plano koregavimo patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Kelmės miesto civilinių kapinių teritorijos
formavimo galimybių studiją, parengtą UAB „Stilit“:
1. O r g a n i z u o j u Kelmės miesto civilinių kapinių teritorijos (apie 10 ha) tarp S.
Nėries ir Serbentų gatvių, Kelmės m. Kelmės r. sav. detaliojo plano rengimą.
2. N u s t a t a u detaliojo plano tikslus: tenkinant viešąjį interesą, teritorijoje
suprojektuoti ir motyvuotai pagrįsti Kelmės miesto civilinių kapinių išplėtimą būsimoms kapinėms,
jų priežiūrai užtikrinant reikalingų objektų statyba ir eksploatacija, suderinti fizinių ir juridinių
asmenų, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje
sąlygų.
3. P a v e d u Architektūros ir urbanistikos skyriui užtikrinti šio įsakymo viešinimą
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalies nustatyta tvarka.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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