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1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
„8) gyvenamosioms, pramonės ir (ar) sandėliavimo teritorijoms miestuose formuoti, kai
miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis inicijuoja savivaldybės, kurios teritorijos
miškingumas yra didesnis kaip 50 procentų ir kurioje nėra galimybės šių teritorijų formuoti ne miško
žemėje, administracijos direktorius, išskyrus Neringos savivaldybę;”
2. Pakeisti 11 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:
„8. Asmenys, inicijuojantys valstybinės miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis,
privalo į valstybės biudžetą sumokėti piniginę kompensaciją, kurią sudaro kitomis naudmenomis
paverčiamos miško žemės sklypo vertė rinkos kainomis, jame augančio medyno įveisimo ir
išauginimo iki amžiaus, kurį šis medynas pasiekė pavertimo kitomis naudmenomis metu, išlaidos ir
prarasto medienos prieaugio, kurį šis medynas sukauptų iki nustatyto pagrindinių kirtimų amžiaus,
vertė nenukirsto miško kainomis. Miško žemę paverčiant kitomis naudmenomis III grupės miškuose,
mokama dvigubo dydžio piniginė kompensacija, II grupės miškuose – trigubo dydžio piniginė
kompensacija. Reikalavimas sumokėti piniginę kompensaciją netaikomas:
1) už tą kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės dalį, kurioje formuojami atskirieji
želdynai ir (ar) įrengiamos kapinės;
2) už tą kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės dalį, kurioje atkuriamos piliečių
nuosavybės teisės ar formuojamos visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, pramonės ir (ar)
sandėliavimo objektai gyvenamosios teritorijos miestuose ir (ar) inžinerinės infrastruktūros
teritorijos, apimančios komunikacinius koridorius, inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir
aptarnavimo objektus šioms formuojamoms teritorijoms aptarnauti, kai miško žemės pavertimą
kitomis naudmenomis inicijuoja savivaldybės, kurios teritorijos miškingumas yra didesnis kaip 50
procentų ir kurioje nėra galimybės šių teritorijų formuoti ne miško žemėje, administracijos
direktorius, išskyrus Neringos savivaldybę.“
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir aplinkos ministras iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima
šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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