PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PLUNGĖS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO
2019 m. spalio 31 d. Nr. T1-253
Plungė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu,
102 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi, 28
straipsnio 1 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 132 punktu, Plungės
rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T1-185 „Dėl Plungės miesto
teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2013-2018 m. ataskaitos
aprobavimo“, atsižvelgdama į Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.
rugpjūčio 1 d. įsakymą Nr. D-702 „Dėl Plungės miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių
įgyvendinimo stebėsenos 2013-2018 m. ataskaitos patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pradėti rengti Plungės miesto bendrojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T1-139 „Dėl Plungės rajono ir Plungės miesto teritorijų
bendrųjų planų patvirtinimo“ 2 punktu, keitimą.
2. Nustatyti Plungės miesto bendrojo plano keitimo tikslus:
2.1. sudaryti sąlygas darniai miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės
integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius,
ekonominius, ekologinius uždavinius;
2.2. keisti veiklų reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas,
patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas,
už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių
teritorijų sprendinius tikslesniu masteliu;
2.3. suformuoti sąlygas atsirasti integruotai transporto sistemai, leidžiančiai pasiekti
užsibrėžtus darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią
miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą
prioritetinėse miesto periferijos zonose;
2.4. sudaryti sąlygas racionaliam miesto teritorijai svarbių gamtinių, žemės gelmių ir
energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
2.5. numatyti miesto teritorijos gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir
nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei
pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
2.6. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas
gyvenamosiose vietovėse;
2.7. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę,
tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
2.8. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl
teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
2.9. Bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais.
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