1 priedas

Poveikio visuomenės sveikatai vertintojo licencijos kopija

ratr| ril q rrE| rr q F q E tr| rf, tr| rrE;| r.l tr| ra q rr E;|Ftr| rr tr| rr tr| rJ q

l9 lrl L! trl l.5 trl E trl l.3 trl llr trJ l5 trl

2 priedas

-

VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašai;
Teritorijos nuomos sutarties tarp UAB „Valda“ ir UAB „Ecovox“ kopija;
Paslaugų teikimo sutarties Nr. 13/12/02, pasirašytos 2013 m. gruodžio 2
d. kopija.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
2019-04-30 18:28:52

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1354493
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2010-03-18
Adresas: Plungė, Lentpjūvės g. 8
2. Nekilnojamieji daiktai:
Žemės sklypas
2.1.
Unikalus daikto numeris: 4400-2032-9224
Žemės sklypo kadastro numeris ir
kadastro vietovės pavadinimas: 6854/0025:114 Plungės m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 2.1863 ha
Kelių plotas: 0.1444 ha
Užstatyta teritorija: 1.9840 ha
Vandens telkinių plotas: 0.0579 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 31.3
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 105770 Eur
Žemės sklypo vertė: 66106 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 99200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-07-10
Pastatas - Įstaiga
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9027
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 1B2p
Statybos pradžios metai: 1973
Statybos pabaigos metai: 1973
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 585.09 kv. m
Pagrindinis plotas: 273.49 kv. m
Tūris: 2918 kub. m
Užstatytas plotas: 463.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 133606 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %
Atkuriamoji vertė: 98868 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 76100 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
2.2.

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09
Pastatas - Įstaiga
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9016
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 2B2p
Statybos pradžios metai: 1973
Statybos pabaigos metai: 1973
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 797.60 kv. m
Pagrindinis plotas: 341.06 kv. m
Tūris: 3301 kub. m
Užstatytas plotas: 443.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 138214 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %
Atkuriamoji vertė: 102279 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 100000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09
2.3.

Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9049
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: 3F1p
Statybos pradžios metai: 1984
Statybos pabaigos metai: 1984
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 314 kub. m
Užstatytas plotas: 116.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 28300 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 38 %
Atkuriamoji vertė: 17500 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 4560 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09
2.4.

Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9066
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: 5F1p
Statybos pradžios metai: 1973

2.5.

Statybos pabaigos metai: 1973
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 1147 kub. m
Užstatytas plotas: 287.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 64200 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 52 %
Atkuriamoji vertė: 30800 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 8020 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09
Pastatas - Transfarmatorinė
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9070
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 6H1p
Statybos pradžios metai: 1985
Statybos pabaigos metai: 1985
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 221 kub. m
Užstatytas plotas: 61.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 33200 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 37 %
Atkuriamoji vertė: 20900 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 5430 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09
2.6.

Pastatas - Arkinis sandėlis
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9092
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: 8F1g
Statybos pradžios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1

2.7.

Tūris: 3933 kub. m
Užstatytas plotas: 562.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 165000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 56 %
Atkuriamoji vertė: 72700 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 18900 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09
Pastatas - Arkinis sandėlis
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9105
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: 9F1g
Statybos pradžios metai: 1986
Statybos pabaigos metai: 1986
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 3877 kub. m
Užstatytas plotas: 554.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 163000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 60 %
Atkuriamoji vertė: 65100 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 16900 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09
2.8.

Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9116
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: 10F1p
Statybos pradžios metai: 1987
Statybos pabaigos metai: 1987
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 27 kub. m
Užstatytas plotas: 13.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 35 %
Atkuriamoji vertė: 1300 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 338 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09
2.9.

Pastatas - Siurblinė
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9127
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 11F1p
Statybos pradžios metai: 1987
Statybos pabaigos metai: 1987
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 16 kub. m
Užstatytas plotas: 9.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1420 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 35 %
Atkuriamoji vertė: 926 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 241 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09
2.10.

Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9138
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: 12F1p
Statybos pradžios metai: 1986
Statybos pabaigos metai: 1986
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 15 kub. m
Užstatytas plotas: 6.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1380 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 36 %
Atkuriamoji vertė: 883 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 230 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09
2.11.

Pastatas - Degalinė
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9149
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 13F1g
Statybos pradžios metai: 1990
Statybos pabaigos metai: 1990
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

2.12.

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 5 kub. m
Užstatytas plotas: 3.00 kv. m
Koordinatė X: 6200770.83
Koordinatė Y: 365823.02
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 720 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 52 %
Atkuriamoji vertė: 346 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 90 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09
Pastatas - Transformatorinė
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9038
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 14P1p
Statybos pradžios metai: 1986
Statybos pabaigos metai: 1986
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 38.99 kv. m
Pagrindinis plotas: 38.99 kv. m
Tūris: 213 kub. m
Užstatytas plotas: 53.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 36000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 37 %
Atkuriamoji vertė: 22700 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 5900 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-02-24
2.13.

Pastatas - Garažas
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9052
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Žymėjimas plane: 4G1p
Statybos pradžios metai: 1985
Statybos pabaigos metai: 1985
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 1635 kub. m
Užstatytas plotas: 454.00 kv. m

2.14.

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 77618 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 25 %
Atkuriamoji vertė: 58214 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 9870 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09
Pastatas - Garažas
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9081
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Žymėjimas plane: 7G1p
Statybos pradžios metai: 1985
Statybos pabaigos metai: 1985
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos
Aukštų skaičius: 1
Tūris: 828 kub. m
Užstatytas plotas: 207.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 39388 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 25 %
Atkuriamoji vertė: 29541 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 5140 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-02-09
2.15.

Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 6897-3000-9027, aprašytam p.
2.2.
Aprašymas / pastabos: ( kiemo aikštelė, tvora, lauko tualetas, vandens
rezervuaras, kaminas, estakada, siurblinė )
Unikalus daikto numeris: 6897-3000-9154
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)
Statybos pradžios metai: 1973
Statybos pabaigos metai: 1990
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 631000 Eur
Atkuriamoji vertė: 158000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 117000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-03-21
2.16.

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: AB "Energijos skirstymo operatorius", a.k. 304151376
Daiktas: pastatas Nr. 6897-3000-9038, aprašytas p. 2.13.
Įregistravimo pagrindas: 2015-08-31 Reorganizavimo sąlygos
2015-12-31 Priėmimo - perdavimo aktas
Įrašas galioja: Nuo 2016-08-03

4.2.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. P1.Ž-1429
Įrašas galioja: Nuo 2010-03-29

4.3.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Valda", a.k. 169891714
Daiktas: pastatas Nr. 6897-3000-9016, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 6897-3000-9027, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 6897-3000-9049, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 6897-3000-9066, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 6897-3000-9070, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 6897-3000-9092, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 6897-3000-9105, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 6897-3000-9116, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 6897-3000-9127, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 6897-3000-9138, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 6897-3000-9149, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 6897-3000-9052, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 6897-3000-9081, aprašytas p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 6897-3000-9154, aprašyti p. 2.16.
Įregistravimo pagrindas: 1995-06-05 Rajono valdybos sprendimas, potvarkis Nr. 56
Įrašas galioja: Nuo 1995-07-20

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
Valstybinės žemės patikėjimo teisė
5.1.
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,
a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01
6. Kitos daiktinės teisės :
6.1.

6.2.

Servitutas - teisė statinių savininkui naudotis žemės
sklypu
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. P1.Ž-1429
Plotas: 0.0094 ha
Įrašas galioja: Nuo 2010-03-29
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis,
naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. P1.Ž-1429
Plotas: 0.1444 ha
Aprašymas: Žemės sklypo plane pažymėtas indeksu "S".
Įrašas galioja: Nuo 2010-03-29

7. Juridiniai faktai:
7.1.

Įkeista turtinė teisė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-09-09 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos
įregistravimą Nr. 20120160070214

Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė
bendrovė "Valda", 169891714
Įrašas galioja: Nuo 2016-09-09
7.2.

Hipoteka
Daiktas: pastatas Nr. 6897-3000-9016, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 6897-3000-9027, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 6897-3000-9049, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 6897-3000-9066, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 6897-3000-9070, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 6897-3000-9092, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 6897-3000-9105, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 6897-3000-9116, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 6897-3000-9127, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 6897-3000-9138, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 6897-3000-9149, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 6897-3000-9052, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 6897-3000-9081, aprašytas p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 6897-3000-9154, aprašyti p. 2.16.
Įregistravimo pagrindas: 2016-09-09 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos
įregistravimą Nr. 20120160070214
Įrašas galioja: Nuo 2016-09-09

7.3.

Įkeista turtinė teisė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-09-09 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos
įregistravimą Nr. 20120160070216
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė
bendrovė "Valda", 169891714
Įrašas galioja: Nuo 2016-09-09

7.4.

Hipoteka
Daiktas: pastatas Nr. 6897-3000-9016, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 6897-3000-9027, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 6897-3000-9049, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 6897-3000-9066, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 6897-3000-9070, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 6897-3000-9092, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 6897-3000-9105, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 6897-3000-9116, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 6897-3000-9127, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 6897-3000-9138, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 6897-3000-9149, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 6897-3000-9052, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 6897-3000-9081, aprašytas p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 6897-3000-9154, aprašyti p. 2.16.
Įregistravimo pagrindas: 2016-09-09 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos
įregistravimą Nr. 20120160070216
Įrašas galioja: Nuo 2016-09-09

7.5.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Valda", a.k. 169891714
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-02-14 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr.
36SŽN-20
Plotas: 2.1863 ha
Įrašas galioja: Nuo 2011-03-17
Terminas: Nuo 2011-02-14 iki 2061-02-13

8. Žymos: įrašų nėra
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų
ir įrenginių apsaugos zonos
9.1.
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. P1.Ž-1429
Plotas: 0.1938 ha
Įrašas galioja: Nuo 2010-03-29
9.2.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. P1.Ž-1429
Plotas: 0.0632 ha
Įrašas galioja: Nuo 2010-03-29

9.3.

I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. P1.Ž-1429
Plotas: 0.0484 ha
Įrašas galioja: Nuo 2010-03-29

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
10.1.
UAB "Plungės matininkai", a.k. 169875286
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-07-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G-632-(87)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-39
Įrašas galioja: Nuo 2010-03-29
10.2.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2032-9224, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. P1.Ž-1429
Įrašas galioja: Nuo 2010-03-29

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
12. Kita informacija: įrašų nėra
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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3 priedas

-

Atliekų laikymo zonų išdėstymo planas;
Sklypo planas;
Schema su nurodytais paviršinių nuotekų valymo įrenginiais.

ATLIEKŲ LAIKYMO ZONŲ IR ĮRENGINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA
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Eksplikacija:
1 – popieriaus ir kartono bei popieriaus ir kartono pakuočių atliekų laikymo zonos
2 – plastikinių pakuočių, plastiko atliekų ir kitų antrinių žaliavų laikymo zona
3 – statybinių ir griovimo atliekų laikymo zona
4 – po atliekų rūšiavimo likusių atliekų laikymo zona
5 – metalo atliekų laikymo zona
6 – stiklo atliekų laikymo zona
7 – nebetinkamų naudoti padangų atliekų laikymo bei didelių gabaritų atliekų laikymo ir ardymo zona
8 – pavojingųjų atliekų laikymo zona
9 – išrūšiuotų antinių žaliavų laikymo zona
1 – antrinių žaliavų presas
2 – antrinių žaliavų rūšiavimo linija
- sklypo ribos
- antrinių žaliavų rūšiavimo pastato ribos
- pavojingų atliekų laikymo pastato ribos
- UAB „Ecovox“ antrinių žaliavų laikymo zonos
- atliekų priėmimo ir iškrovimo zona

UAB „VALDA“ IR UAB „ECOVOX“ IŠSIDĖSTYMAS SKLYPE

Eksplikacija:
-

UAB „Valda teritorijas“
UAB „Ecovox“ teritorija

4 priedas

-

Oro taršos šaltinių schema;
Oro teršalų ir kvapų sklaidos modeliavimas;
Aplinkos apsaugos agentūros 2019-04-04 rašto Nr. (30.3)-A4-2582 „Dėl
foninio aplinkos oro užterštumo duomenų“ kopija;
Dokumentas, patvirtinantis meteorologinių duomenų įsigijimą iš Lietuvos
hidrologijos ir meteorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos

ORO TARŠOS ŠALTINIO VIETA

601

Eksplikacija:
601 – suvirinimo darbai

