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Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentas 
UAB „ARCHSTUDIJA“ 

3 priedas 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS SITUACIJA TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
TERITORIJOS BENDROJO PLANO ATŽVILGIU 
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Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentas 
UAB „ARCHSTUDIJA“ 

Ištrauka iš Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Teritorijos inžinerinės infrastruktūros ir 
susiekimo brėžinio 
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Ištrauka iš Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Gamtinio karkaso brėžinio 
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Ištrauka iš Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Miškų ir NATURA 2000 teritorijų 
išdėstymo brėžinio 
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Ištrauka iš Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros 
paveldo plėtojimo brėžinio 
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Ištrauka iš Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos 
reglamentų brėžinio 
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