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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į
vietovės reljefo sąlygas, pagal parengtus topografinius planus, į neišvystytą susisiekimo ir
inžinerinę infrastruktūrą bei galiojančias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, nustatytas žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir Trakų miesto bendrojo plano koregavimo
parengiamųjų darbų organizavimo metu, dėl kurių statyba nustatytose teritorijose negalima, ir šiose
teritorijose suformuoti žemės sklypai individualiai statybai nebus tinkami naudoti pagal jų paskirtį,
n u s t a t a u, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.
sausio 5 d. įsakymo Nr. P2E-1 „Dėl Trakų miesto teritorijų, kuriose numatoma formuoti
perduodamus neatlygintinai nuosavybėn naujus žemės sklypus pilie
iams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašo ir schemų patvirtinimo“ 3 priede
(Aukštadvario g., Trakai), 9 priede (Statybininkų g., Trakai) ir 10 priede (Žalgirio g., Trakai)
nurodytose teritorijose nauji sklypai individualiai statybai, skirti perduoti piliečiams nuosavybės
teisėms atkurti Trakų mieste, nebus formuojami.
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