JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
JSAKYMAS
DEL APVALIOSIOS MEDIENOS GABENIMO VIETINES REIKWES KELIAIS IR
SANDELIAVIMO VIETINES REIK§MES KELII; APSAUGOS ZONOSE
2015 m. vasario 27 d. Nr. 01-171
Jurbarkas
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu. Lietuvos Respublikos kelig jstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Specialitdtt 2emes ir migko
naudojimo sqlygu, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1992 m. geguZes 12 d. nutarimu
Nr. 343 _Del SpecialiMq Zemes ir migko naudojimo sqlygq patvirtinimo -, 3 ir 6.5 punktais:
1. Nustatau:
1.1. laikotarpj, kurio metu gabenant apvaliqjq medienq Jurbarko rajono savivaldybes
teritorijoje esanCiais vietines reikgmes keliais yra ypae didele keliu sugadinimo tikimybe — kasmet
nuo spalio I d. iki geguZes 1 d.:
1.2. kad medienos siuntejas. vadovaudamasis Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos
apragu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. jsakymu Nr. D1-823
Del Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprago patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos
Apvaliosios medienos, pagamintos
ministro 2004 m. bitlelio 3 d. jsakymo Nr. D1-313
,
privaeiuose migkuose, gabenimo tvarkos aprago patvirtinimo" pripaZinimo netekusiais
(toliau — Apragas) Jurbarko rajono savivaldybes administracijos senrunijos, kurioje yra apvaliosios
medienos pakrovimo vieta, seniUnq ne veliau kaip prieg vienq darbo dienq iki numatyto medienos
gabenimo informuoja ragtu, faksu ar elektroniniu pagtu pateikdamas duomenis, nurodytus Aprago
20 punkte;
1.3. medienos savininkas, numatantis medienq sandeliuoti vietines reikgmes kelio apsaugos
zonoje, derina apvalios medienos sandeliavimo viet4 su senitinu ir ne veliau kaip prieg vienq darbo
diena iki numatyto medienos sandeliavimo pateikia ragtu, faksu ar elektroniniu pagtu informacinj
pranegimq apie medienos sandeliavimo vietos adresa arba kvartalq, sklypq, girininkijos pavadinimq
ir rajonq, sandeliavimo datq (laikotarpj), numatomq kiekj kubiniais metrais, sandeliavimo situacijos
schema.
2. P a v e d u seniftnijo seniunams kontroliuoti, kad mediena nebuto sandeliuojama vietines
reikgmes kelio apsaugos zonoje, nesuderinus giame jsakyme nustatyta tvarka.
3. N u r o d a u Dokumentg ir viegMq rygig skyrnti gj jsakymq paskelbti Jurbarko rajono
savivaldybes interneto svetaineje, vietineje spaudoje ir su juo supaZindinti Valstybines migkq
tarnybos teritorinj padalinj.
Administracijos direktorius
Parenge
Rimantas Milius
2015-02-27

Petras Vainauskas

