
 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

 

Statytojas: UAB „Vilkyčių mėsa“, įm./k. 177380616, Žolynų g. 24, Sakūtėliai, LT-99373 Šilutės r., Tel.  

+37044144755 El. paštas Andrejus.Burlakovas@vici.eu. 

 

Statinio projekto pavadinimas: Mėšlydžių unikalus nr. 4400-0557-3837 ir unikalus nr. 4400-

0557-3880  rekonstrukcija su išplėtimu, Čiūtelių km. Šilutės r. sav., žemės sklypo kadastrinis 

nr.8884/0008:298. 

 

Statybos rūšis: rekonstrukcija. 

Statinio kategorija:  ypatingas 

Statinio pagrindinio naudojimo paskirtis: kiti statiniai 

Žemės sklypo ir statinio rodikliai: 

- žemės sklypo rodykliai: 

Adresas: Čiūtelių km. Šilutės r. sav 

Žemės sklypo kadastro Nr.: 8884/0008:298. 

Žemės sklypo plotas: 3,6170 ha; 

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: žemės ūkio; 

- rekonstruojamo statinio  rodikliai: 

Mėšlydė unikalus Nr. 4400-0557-3837 

Paskirtis - kiti statiniai; 

Pastato tūris: esamas - 2051m3; būsimas- 10797m3 

Mėšlydė unikalus Nr. 4400-0557-3880 

Paskirtis - kiti statiniai; 

Pastato tūris: esamas - 1362m3; būsimas- 38024m3 

Esama ūkinė veikla – paukštininkystė; 

 

 

Objekto statybos vietos sąlygos. Esama padėtis 

Sklypas, kuriame bus statomi valymo įrenginiai, yra Čiūtelių km. Šilutės r. sav., žemės sklypo 

kadastrinis nr.8884/0008:298, netoli Vilkyčių paukštyno. Vištų auginimo metu susidaręs mėšlas bus 

saugomas rekonstruotose mėšlidėse arba tiesiai iš paukštidžių priduodamas mėšlą tvarkančioms 



įmonėms. Sukauptas mėšlidėje mėšlas bus atiduodamas kitiems ūkio subjektams laukų tręšimui ar 

organinių trąšų gamybai. 

Planuojama galimybė, jog vištų auginimo metu susidaręs mėšlas bus saugomas rekonstruotose 

mėšlidėse, įrengtose už Vilkyčių paukštyno teritorijos ribų esančiame žemės sklype (kad. Nr. 

8884/0008:298, Čiūtelių k., Saugų sen., Šilutės r. sav.), kurio plotas 3,6170 ha. Sklypo pagrindinė 

naudojimo paskirtis - žemės ūkio. UAB „Vilkyčių mėsa“ žemės sklypą pagal sutartį nuomoja iš Lietuvos 

Respublikos, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. 

Sklypo ribose nustatyti žemės naudojimo apribojimai - elektros linijų bei paviršinių vandens telkinių 

apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos.  

Artimiausias upeliukas - Cigonė, skirianti paukštyno ir mėšlidžių teritorijas. Jis teka pietų, vėliau -vakarų 

kryptimi ir už 2,5 km įteka į Miniją. Paukštyno pietvakarinėje dalyje, o Mėšlidės sklypo rytiniu ir pietiniu 

pakraščiu praeina kanalai, kurie taip pat nukreipti į Cigonės upeliuką. Rytinis paukštyno teritorijos 

pakraštys papelkėjęs.Šiaurės vakarų mėšlidės sklypo dalyje teka upelis - Cigonė ir už 2,5 km įteka į upę 

Miniją. Cigonei nustatyta 2,5 m pločio paviršinių vandens telkinių apsaugos zona ir pakrantės apsaugos 

juosta (žr. 1.8.2 priedą). PŪV metu pakrantės apsaugos juostoje nebus statomi statiniai ir nebus vykdoma 

nė viena iš Sąlygų 126 punkte nurodytų draudžiamų veiklų, o vandens telkinių apsaugos zonoje 127 

punkte nurodytų draudžiamų veiklų. Už 69 m. nuo vandens telkinių apsaugos zonos esantis artimiausias 

statinys (mėšlidė) nepatenka į taikomą 50 m. apsaugos zoną. 

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymas nepažeis Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose 

patvirtintų nuostatų. 

Artimiausias gyvenamasis namas (Žolynų g. 22, Sakūtėlių k., Šilutės r. sav.) yra už ~160 metrų šiaurės 

rytų kryptimi nuo paukštyno teritorijos ribos, nuo paukštidžių pastatų atstumas yra apie 360 m. Nuo 

mėšlidės žemės sklypo ribos iki minėto gyvenamojo namo yra 540 m atstumas, o nuo mėšlidės - 660 m. 

(žiūr. 1.3 pav.). Artimiausia gyvenvietė - Vilkyčių kaimas yra už ~ 500 m šiaurės kryptimi nuo paukštyno 

teritorijos ir apie 1000 m. nuo mėšlidės. 

 



 
Informacija apie gretimybėje esančius objektus 
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