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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

 DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ

TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KOREGAVIMO PRADŽIOS IR

PLANAVIMO TIKSLŲ

2020 m. balandžio     d.  Nr. TSP-

Šakiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 30

punktais, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnio 5

dalies 1 punktu, 30 straipsnio 2 ir 8 dalimis, 31 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“

9 punktu, Šakių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Koreguoti Šakių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros

planą, patvirtintą Šakių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-376

„Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros

specialiojo plano papildymo tvirtinimo“.

              2. Nustatyti specialiojo teritorijų planavimo dokumento tikslus:

2.1.nustatyti aglomeracijų teritorijas, urbanizuotose ar urbanizuojamos teritorijose esančias

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų dalis, kuriose susidaro 2000 ir daugiau

gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša ir kuriose susidarančios nuotekos turi būti surenkamos

centralizuotomis nuotekų surinkimų sistemomis bei įrenginiais;

2.2.aglomeracijų teritorijose nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis;

2.3.pažymėti esamų požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas iš pateiktų

požeminio vandens išteklių aprobavimo ataskaitų;

              2.4.pažymėti normatyvines esamų nuotekų valymo įrenginių sanitarines apsaugos zonas.

3. Įpareigoti Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorių organizuoti savivaldybės

lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento koregavimą.



Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas,

arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A,

Kaunas.

Savivaldybės meras                                                                   Edgaras Pilypaitis

Parengė: Ūkio, architektūros ir investicijų skyrius (L.Savukaitienė)

Pranešėjas: A. Šlėderis
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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

„DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ

TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KOREGAVIMO PRADŽIOS IR

PLANAVIMO TIKSLŲ“ PROJEKTO

2020 m. balandžio       d.

Šakiai

1. Parengto projekto tikslai, uždaviniai ir laukiami rezultatai: numatoma koreguoti Šakių rajono savivaldybės

tarybos 2009-11-26 sprendimu Nr. T-376 „Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

infrastruktūros plėtros specialiojo plano papildymo tvirtinimo“, patvirtintą Šakių rajono savivaldybės teritorijos vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą (toliau – Specialusis planas) siekiant, kad būtų

įvykdyti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12,

16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir 10-ojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 341, 351

straipsniais ir priedu įstatymo 21 straipsnio 3 punkto reikalavimai: „Savivaldybės tarybos iki 2021 m. kovo 1 d. pakeičia

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir nustato aglomeracijų ribas“.

 2. Biudžeto lėšų poreikis, konkretūs finansavimo šaltiniai: ......................................................

Lėšų suma Suderinta su

3. Projekto antikorupcinis vertinimas (jei taip, pridedama antikorupcinio vertinimo pažyma): teisės akto

projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas, nes teisės akto projektu nebus reguliuojami visuomeniniai santykiai,

susiję su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje reglamentuojamomis veiklos

sritimis.

4. Kiti, projekto rengėjų nuomone, reikalingi paaiškinimai: šiuo metu galioja Šakių rajono savivaldybės tarybos 2009 m.

lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-376 „Dėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

infrastruktūros plėtros specialiojo plano papildymo tvirtinimo“ patvirtintas Šakių rajono savivaldybės teritorijos

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, kurio sprendiniai neatitinka šiuo metu

galiojančių norminių aktų reikalavimų. Procedūrinis veiksmas reglamentuotas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.

D1-636 patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo

taisyklėmis. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl geriamojo

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių 9 punktą, kur

pažymėta, kad Planas pradedamas rengti savivaldybės tarybos sprendimu dėl plano rengimo pradžios ir planavimo



tikslų. Sprendimo dėl plano rengimo ir planavimo tikslų projektas, ne mažiau kaip prieš 10 darbo dienų iki jo priėmimo

dienos, turi būti paskelbiamas Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje ir Visuomenės informavimo,

konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir

dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“




