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LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠŲJŲ RYŠIŲ TINKLŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ
INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONOS PLANO „TELIA TINKLO
APSAUGOS ZONOS PLANAS PANEVĖŽIO MIESTE“ PATVIRTINIMO
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo
141 straipsnio 3 dalimi, Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių,
viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar)
schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu
Nr. 3-511 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“,
25 punktu ir atsižvelgdamas į Telia Lietuva, AB, 2021 m. gegužės 31 d. prašymą Nr. 2021-01670
„Dėl specialių žemės naudojimo sąlygų plano Panevėžio mieste tvirtinimo“,
t v i r t i n u viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos planą
„Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste“ (pridedama).
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