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DĖL UAB „VILNIAUS VANDENYS“ GULBINŲ VANDENVIETĖS APSAUGOS ZONOS 
PROJEKTO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) informuoja, kad 
UAB „Vilniaus vandenys“ Gulbinų vandenvietės apsaugos zonos projektas patvirtintas, remiantis 
2021 m. liepos mėn. 5 d. Tarnybai uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ pateiktais 
„UAB „Vilniaus vandenys Gulbinų vandenvietės Vilniuje požeminio vandens išteklių įvertinimas ir 
apsaugos zonos projektas“ ataskaitos duomenimis ir dokumentais.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio nuostatomis asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios 
veiklos, dėl kurios nustatytos šiame įstatyme nurodytos teritorijos, vykdymu, o kai tokio nėra, – 
teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto organizatorius arba, kai tenkinant viešąjį 
interesą, šiame įstatyme nurodytų teritorijų planus, žemėlapius ir (ar) schemas tvirtina Vyriausybė, 
įstatymų ar Vyriausybės įgaliota institucija, – įstatymų ar ministro (pagal pavestas valdymo sritis) 
įgaliota institucija, pateikia pranešimą Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro 
tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka 
apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) šiame įstatyme nurodytas teritorijas kartu su 
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į 
šias teritorijas patenkančių arba nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta 
ta pati teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais numeriais. 
Pranešimo pateikimo terminai nurodyti Įstatymo 8 straipsnio 3 punkte.
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