INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ
PAGAL NEKILNOJAMOJO TRUTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS
ADRESAS YRA NEŽINOMAS
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro 2021-11-03 įsakymu
Nr. 1-291 patvirtinti Visagino savivaldybės teritorijoje esančio magistralinio dujotiekio ir susijusios
infrastruktūros apsaugos zonų plano (toliau – Planas) sprendiniai.
Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 4 d.
nuostatomis skelbiame apie Planu nustatytas teritorijas ir tiems žemės sklypo savininko (-ų), taip pat asmens,
kurio teisė į žemės sklypą įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kurių gyvenamosios vietos adresas
nežinomas (detalesnė informacija lentelėje), teisę kreiptis į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos
operatorių AB „Amber Grid“ (toliau – Plano iniciatorius) dėl SŽNS įstatymo 13 str. 1 d. nurodytos
kompensacijos sumokėjimo.
Informacija apie Planu nustatytas teritorijas:
Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (SŽNS įstatymo III skyriaus
penktasis skirsnis)*
Vadovaujantis LR SŽNS įstatymo 27 str. i) MD vamzdyno apsaugos Žemės sklypas (jo dalis),
zona - išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra patenkantis į nustatytą teritoriją:
po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti Unikalus Nr.
Adresas
oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos ir 4550-0004-0162 Magūnų k.,
po ja, ii) kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo
Kemsinio g. 26
ir diagnozavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio
ribojimo mazgų) apsaugos zona - žemės juosta, kurios ribos yra 25
metrų atstumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar
statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia
juosta.
* Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais galite Plano iniciatoriaus interneto svetainėje adresu
https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai.
Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Plano iniciatoriui pateikiant Metodikoje
„Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir
išmokėjimo metodika“ (toliau – Metodika) nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją (kurio
forma nustatyta šioje metodikoje) kartu su pridedamais dokumentais (toliau – Prašymas). Prašymas gali būti
pateikiamas tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių
ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Plano iniciatoriaus duomenys – AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Laisvės pr. 10, LT-04215
Vilnius, el. p. info@ambergrid.lt. Pažymėtina, kad Prašymo nagrinėjimas bus pradėtas ne anksčiau nei bus
įregistruotos Planu nustatytos teritorijos, t. y. pagal Metodikos nuostatas kompensacija gali būti apskaičiuota
tik pagal viešajame registre įregistruotą apsaugos zonos plotą.
Atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas išmokėti kompensaciją gali būti priimtas tik už Prašyme
nurodytus, argumentuotus ir įrodančiais dokumentais pagrįstus nuostolius, patiriamus dėl specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų taikymo Planu nustatytose teritorijose. Mokėtinos kompensacijos dydis apskaičiuojamas
Metodikoje nustatyta tvarka.
Dėl papildomos informacijos galima kreiptis ir į UAB „Kelprojektas“, ar AB „Amber Grid“, vyresniąją
inžinierę Vilmą Ladygienę trečiadieniais 08:30 – 11:30 val., tel. +370 667 59 417, el. paštu
v.ladygiene@ambergrid.lt.

