
     

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL NUMERIŲ ADRESŲ OBJEKTAMS SUTEIKIMO

      Nr.      

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio

27 punktu, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo

paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo,

apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės

sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus

leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms,

pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo

patvirtinimo“:

1. S u t e i k i u  numerius adresų objektams pagal priedą.

2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų

teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Vilius Šiliauskas

Elektroninio dokumento nuorašas

Nuorašas tikras



DUOMENYS APIE NUMERIŲ ŽEMĖS SKLYPAMS, PASTATAMS, JŲ KOMPLEKSAMS AR KORPUSAMS SUTEIKIMĄ, KEITIMĄ AR
PANAIKINIMĄ

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

20____ m. ____________ d.

įsakymo Nr. _____

_____   priedas

Seniūnijos  pavadinimas

Gyvenamosios vietovės pavadinimas

Kartografinis pagrindas

Koordinačių sistema

Adresų koordinačių nustatymo būdas

Kauno m.

Kadastro žemėlapis

LKS-94

Grafinis

Unikalus Nr. Gatvės pavadinimas

Žemės sklypo,
kuriame leidžiama

pastatų statyba,
pastato ar pastatų

komplekso Nr. gatvėje
ar gyvenamojoje

vietovėje X Y
Eil.
nr.

Korpuso
Nr.

Buvusio adreso duomenys Adreso koordinatės

Gatvės pavadinimas

Žemės sklypo,
kuriame leidžiama

pastatų statyba,
pastato ar pastatų

komplekso Nr. gatvėje
ar gyvenamojoje

vietovėje
Korpuso

Nr.

Suteikto adreso duomenys

Gyvenamosios
vietovės

pavadinimas
1 2 4 5 6 7 8 9 10 113

440051736102 Įkalnės aklg. 3 6087282 4880621.

440051738719 Įkalnės aklg. 4A 6087298 4880162.

Dokumentą parengė: vyr. specialistė INESA STEPONAVIČIENĖ

Priedo lapas 1 iš 1
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