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APŽT.33.
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Sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą
(jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jų
dalims) eksploatuoti, išdavimas.
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba) išduoda sutikimus perleisti nuomos teisę
į kitos paskirties valstybinės žemės sklypą (jo dalį),
reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jų dalims)
eksploatuoti (toliau – Sutikimas).
Sutikimai gali būti išduodami valstybinės žemės sklypo (jo
dalies) nuomininkui, pageidaujančiam perleisti valstybinės
žemės sklype esantį statinį ar įrenginį (jų dalį).
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
2. Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų
pardavimo ir nuomos taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr.
260 ,,Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės
sklypų pardavimo ir nuomos“ (toliau – Taisyklės).
Asmenys Tarnybos teritoriniam padaliniui (toliau –
teritorinis padalinys) pagal nekilnojamojo daikto buvimo
vietą pateikia:
1. Prašymą išduoti sutikimą perleisti nuomos teisę į
valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam
statiniui ar įrenginiui (jų dalims) eksploatuoti (toliau –
prašymas).
Prašyme turi būti nurodyta:
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1.1. fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, asmens kodas
arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė
forma, pavadinimas, kodas ir buveinė;
1.2. teritorinio padalinio, kuriam pateikiamas prašymas,
pavadinimas;
1.3. prašymo išduoti Sutikimą surašymo data ir vieta;
1.4. statinio ar įrenginio, kurį (kurio dalį) numatoma
perleisti, unikalus numeris;
1.5. valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo data ir
numeris.
2. Žemės sklypo planą, kuriame pagal Taisyklių 8 punktą
būtų išskirta perleidžiamam nekilnojamajam daiktui
eksploatuoti reikalinga žemės sklypo dalis, kurios nuomos
teisę prašoma perleisti kartu su nekilnojamuoju daiktu (jo
dalimi) (jeigu pagal pridėtą prie valstybinės žemės nuomos
sutarties žemės sklypo planą ši žemės sklypo dalis negali
būti nustatyta).
3. Dokumento, patvirtinančio atstovo įgaliojimus, kopija
(jeigu prašymą pasirašo asmens atstovas).
7. Informacija
ir
dokumentai, Su prašymo išduoti Sutikimą nagrinėjimu susijusi
kuriuos turi gauti teritorinis informacija ir dokumentai, turimi teritoriniame padalinyje,
padalinys
gauti iš kitų institucijų ar valstybės registrų: Lietuvos
Respublikos
juridinių
asmenų
registro
(http://www.registrucentras.lt/jar/), Lietuvos Respublikos
nekilnojamo
turto
kadastro
ir
registro
(http://www.registrucentras.lt).
8. Administracinės paslaugos
Tarnybos ar jos teritorinių padalinių darbuotojai, kurių
teikėjas
vardai ir pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto
adresai yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje
www.nzt.lt.
9. Administracinės paslaugos
Tarnybos vadovas ar jo įgalioti teritorinių padalinių vadovai,
vadovai
kurių vardai ir pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio
pašto adresai yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje
www.nzt.lt.
10. Administracinės paslaugos
Teritoriniame padalinyje gauti prašymai išduoti Sutikimą
suteikimo trukmė
turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo
dienos.
11. Prašymo forma, pildymo
Asmens prašymas išduoti Sutikimą pateikiamas pagal
pavyzdys ir prašymo turinys
Tarnybos parengtą prašymo formą (Aprašymo priedas) arba
laisva forma.
Asmens pateiktas prašymas išduoti Sutikimą turi atitikti šio
Aprašymo 6 punkte nurodytus reikalavimus.
12. Informacinės ir ryšių
Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
technologijos, naudojamos
svetainės www.nzt.lt atsisiųsti prašymo išduoti Sutikimą
teikiant administracinę paslaugą
formą.
13. Administracinių paslaugų teikimo Žemės nuomos teisė į žemės sklypą ar jo dalį gali būti
ypatumai
perleidžiama kitiems asmenims tik tais atvejais, kai
perleidžiami išnuomotame žemės sklype esantys statiniai ar
įrenginiai (jų dalys), ir tik kai valstybinės žemės sklypo
nuomininkas tinkamai vykdo pagal nuomos sutartį
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prisiimtus įsipareigojimus. Jeigu perleidžiamiems statiniams
ar įrenginiams (jų dalims) eksploatuoti reikia ne viso
išnuomoto žemės sklypo, žemės sklypo dalies, kurios
nuomos teisė perleidžiama, dydis nustatomas pagal
Taisyklių 7 ir 8 punktų nuostatas. Pateikti valstybinės žemės
nuomotojui žemės sklypo planą, kuriame pagal Taisyklių 8
punktą būtų išskirta perleidžiamam statiniui ar įrenginiui
eksploatuoti reikalinga žemės sklypo dalis, kurios nuomos
teisę prašoma perleisti kartu su statiniu ar įrenginiu,
įpareigojamas valstybinės žemės nuomininkas (jeigu pagal
pridėtą prie valstybinės žemės nuomos sutarties žemės
sklypo planą ši žemės sklypo dalis negali būti nustatyta).
Asmuo turi teisę apskųsti priimtą sprendimą Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta
tvarka.
14. Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
aprašymų įtraukimas į dokumentų registruojamas ir saugomas byloje 5.29 „Administracinių
apskaitą
paslaugų teikimo aprašymai ir jų registras 1AP“.
Žemės administravimo departamento
Žemės tvarkymo planavimo skyriaus vedėja
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