
I

uSxrxaMASIS na5r.q.s

I. ESAMOS BUKLES ANALIZE

1.1. Bendrieji duomenys
Silutes rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2003-07-21 isakyme

Nr. Al-251 "Del teritorijos Statybininkq g. 1-19 Silutes mieste detaliojo plano rengimo"
nustatytas planavimo tikslas - esam7 Wenamosios paskirties sklyp4 ploto didinimas laisvas
valstybines iem€s sqskaita, kai papildomo ploto negalima panaudoti miesto fikio, vi,suomends
poreikiams ar suformwus etskirus sUypus juos iinuomoti ar parduoti aukciono budu.

Planuojama teritorija yra vakarin€je Silutes miesto dalyje, I SiaurE nuo
Klaipedos g., prie Starybininkq 9., tarp Naujakuriq g.ir Santaros g. Teritorij4 kerta Karklq ir
Dzfikq gatves. Planuojamos teritorijos plotas - 1,8 ha.

Planuojamoje teritorijoje galioja teritorijq planavimo dokumentas - Silutes
miesto 1983 m. generalinis planas. Generaliniame plane teritorijoje Statybininkq g. 1-19 buvo
numatltas gyvenamasis sodybinis uZstatymas. 1990 m. valstybinis projektavimo institutas
"Lietprojektas" parenge Silutes miesto 6-to mikrorajono Q.{aujakuriq kvartalo), kurio sudetyje
yra p lanuoj ama teritorij a, i5pl anavimo proj ekt4.

Teritorijos Statybininkrl g. l-19 gretimybes:

. Siaures kryptimi - Santaros gatve, augantys pavieniai jauni medZiai tarp Santaros g. ir
Pagraudos g.

. Pietrl kryptimi - sodq bendrijos teritorija.

. Rytq kryptimi - gyvenamasis sodybinis Naujakuriq kvartalo uZstatymas.

o Vakarq kyptimi- pievos, ariami plotai.

1.2. Esama Zemevalda ir Zemdnauda
Planuojamoje teritorijoje yra 8 nekilnojamo turto registre iregistruoti kitos

paskirties Zemes (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti) sklypai:
l.Statybininkq g l, plotas 0,0600 ha, kad. Nr.8867/0008:126, savininkas Alfonsas Narevidius.

Zem es sklypas suform uotas neatl iekant matavi mq.
2. Statybininkq g./ Karklq g.5ll, plotas 0,0691 ha, kad. Nr. 8867/0008:113, savininke Laima

Saldukiene. Zemes sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimu s.

3.;statybininkq g. 7, plotas 0,0907 ha, kad. Nr. 8867/0008:90, savininke Aldona Uzniene.
Zemes sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

4.Statybininkq g. I l, plotas 0,0806 ha, kad. Nr. 8867/0008-92, savininke AIbina Simkiene.
Zemes sklypas suformuotas atl iekant kadastrin i us matavim us.

5.Ftatybininkq g. 13, plotas 0,066 ha, kad. Nr. 8867/0008:154, savininkas Antanas Toleikis.
Zemes sklypas s uformuotas neatl iekant matavi mq.

6.Ftatybininkq g. 15, plotas 0,0646 ha, kad. Nr.8867/0008:88, savininke Viktorija Mikiene.
Zemes sklypas suform uotas atl iekant kadastrini us matavimus.

7. Statybininkq g. 17, plotas 0,1054 ha, kad. Nr. 8867/0008:108, savininke Sandra
Jankevid iene. Zemes sklypas suformuotas atl iekant kadastrinius matavimus.

8. Ftatybininkq g. 19, plotas 0,1136 ha, kad. Nr. 8867/0008:109, savininkas Albinas Dragenis.
Zemes sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
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Teritorijoje yra 2 neregistruoti sklypai su individualiais gyvenamais namais:
Statybininkq g. 3, pastatq savininkas Juozapas - Povilas Narevidius ir Statybininkq g. 9,
pastatq savininkai Aldona Tarvydiene ir Aleksandras Tarvydas.

1.3. Teritorijos gamtiniq sqlygq ivertinimas
Planuojama teritorija yra Vakarq Zemaidiq lygumoje. Teritorijos reljefas - malai

banguotas. Reljefo auk5diq skirtumas vidutini5kai sudaro 0,6 m. Teritorijoje nera nat[raliq
vandens telkiniq.

Planuojamoje teritorijoje nera natDraliq Zeldiniq. Sodybiniuose sklypuose yra sodai,
darlai, vejos, pievos, dekoratyviniai medZiai ir krlmai, gelynai.

Teritorij4 Statybininkq l - l9 supantis kra5tovaizdis - urbanistinis.

1.4. Esamas uZstatymas
Planuojamoje teritorijoje yra l0 individualiq gyvenamqjq sodybinio tipo namq.

Gyvenamqjq namq aukStingumas -2 auk5tai ir 2 aukStai su mansardomis. Gyvenami namai -
muriniai. Sklypuose be gyvenamqjq namq yra 0kiniai pastatai, garaLai, laikini statiniai
(Siltnamiai, stogines, pavesines ir kt.).

Sodybinis uZstatymas susiformavo XX a. 8 de5imtmetyje.

1.5. Susisiekimo ir inZinerine infrastruktiira
Planuojama teritorija yra tarp Naujakuri6 Statybininktl ir Santaros gafviq.

Susisiekimas su miesto centru vyksta Naujakuriq ir Gluosniq gafvemis.
Teritorijoje yra vandentiekio tinklai, elektros oro linijos, ry5iq tinklai. Buitines

nuotekos nuleidZiamos i individualius nuotekq kaupimo rezervuarus.

2. SPRENDINIAI

2.1. Numatomos veiklos pobndis
Detaliajame plane suplanuoti 6 nauji gyvenamosios paskirties sodybinio uZstatymo

sklypai laisvoje valstybineje Zemeje. 4 sklypams su esamu uZstatymu - Statybininkq g. I (kad.

Nr. 8867/0008:126, Zemes sklypas suformuotas neatliekant matavimt4), Statybininkq g. 3,

Statybininkq g.9, Statybininkq g. l3 (kad. Nr. 8867/0008:154, Zemes sklypas suformuotas

neatliekant matavimq) nustatltos ribos.
Silutes miesto generaliniame plane Siai teritorijai numatytas gyvenamasis sodybinis

uZstatymas. Zemes naudojimo paskirtis nesikeidia.

2.2. Sklypai
Planuojamas sklypas Nr. I
Plotas - 860 m2

Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo b[das ir pob[dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio aukSdio alt. - 13,10m.
4. UZstatymo tankis - 0,3.
5. UZstatymo intensyvumas - 1,05.

Specialios naudoj imo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. "specialiosios Zemes ir mi5ko

naudojimo sqlygos"
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l. VI sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).
2. XLIX sk. "Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir [renginiq apsaugos

zonos" (kodas 49).
Servitutas - teis€ aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Planuojaryas sklypas Nr. 2
Plotas - 896 m2

Tvarkymo reglamentai:
L Teritorijos naudojimo b[das ir pobudis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (G1).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio auk5dio alt. - l3,l0m.
4. UZstatymo tankis - 0,3.
5. UZstatymo intensyvumas - 1,05.

Specialios naudoj imo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. "Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo sqlygos"
l. I sk. "Ry5iq linijqapsaugos zonos" (kodas l).
2. Vl sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).
3. XLIX sk. "Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir [renginiq apsaugos

zonos" (kodas 49).
Servitutas - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Teritorija sprendZiama II etapais
I etapas
Planuojamas sklypas Nr. 3
Plotas - 267 m2

Tvarkymo reglamentai:
I . Teritorijos naudoj imo bfidas ir pobldis - gyvenamoj i sodybinio uZstatymo teritorija (G I ).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio auk5dio alt. - 13,10m.
4. UZstatymo tankis -0,4.
5.UZstatymo intensyvumas - 1,4.

Specialios naudoj imo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. "Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo s4lygos"
1. I sk. "RySiq linijq apsaugos zonos" (kodas l).
2. VI sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).
3. XL[X sk. "Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos

zonos" (kodas 49).
Servitutas - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).
II etapas
Vadovaujantis LRV 1999-06-02 nut. Nr. 692p.2.15 sujungus I etape apra5yt4sklyp4Nr.3 su

sklypu kad. Nr. 8867/0008:l 13, isigalioja sklypo tvarkymo reglamentas:
Plotas - 958 m2

Tvarkymo reglamentai:
[. Teritorijos naudojimo b[das ir pob0dis - gfienamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio aukStis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - l l m.
3. Statinio auk5dio alt. - l3,l0m.
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4. UZstatymo tankis - 0,3.
5. UZstatymo intensyvumas - 1.05.

Specialios naudojimo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. "Specialiosios Zemes

naudojimo sqlygos"
l. I sk. "RySiq linijqapsaugos zonos" (kodas l).
2. VI sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).

3. XLIX sk. "Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir [renginiq
zonos" (kodas 49).

Servitutas - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207)

Teritori.ia sprendZiama II etapais
I etapas
Planuojamas sklypas Nr. 4
Plotas -390 m'
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo budas ir pob[dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (G1).

2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.

3. Statinio auk5dio alt. - l3,l0m.
4. UZstatymo tankis - 0,4.
5. UZstatymo intensyvumas - 1,4.

Special ios naudoj imo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. "specialiosios Zemes ir mi5ko

naudojimo s4lygos"
l. I sk. "Ry5iq linijq apsaugos zonos" (kodas 1).

2. Vl sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).

3. XLIX sk. "Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos

zonos" (kodas 49).
Servitutas - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

II etapas
Vadovaujantis LRV 1999-06-02 nut. Nr. 692 p.2.15 sujungus I etape apra5y4 sklyp4Nr.4 su

sklypu kad. Nr. 8867/0008:90, isigalioja sklypo tvarkymo reglamentas:

Plotas - 1226 m2

Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo budas ir pobudis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (G l).
2. Statinio aukStis nuo Zemes pavirSiaus iki stogo kraigo arba parapeto - l1 m.

3. Statinio auk5dio alt. - 13,10m.

4. UZstatymo tankis - 0,27 .

5. UZstatymo intensyvumas - 0,95.
Special ios naudoj imo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut.Nr.1640 red. "specialiosios Zemes ir mi5ko

naudojimo s4lygos"
l. I sk. "RySiq linijq apsaugos zonos" (kodas l).
2. Vl sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).

3. XLIX sk. "Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos

zonos'o (kodas 49).
Servitutas - teise aptamauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

ir miSko

apsaugos
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Planuojamas sklypas Nr. 5
Plotas- 1082 m2

Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo budas ir pob[dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kaigo arba parapeto - I I m.

3. Statinio aukSdio alt. - l3,l0m.
4. UZstatymo tankis - 0,28.
5. UZstatymo intensyvumas - 0.98.

Specialios naudojimo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. "Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo sqlygos"
l. I sk. "RySiq linijqapsaugos zonos" (kodas l).
2. VI sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).
3. XLIX sk. "Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir [renginiq apsaugos

zonoso'(kodas 49).
Servitutas - teise aptamauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Teritorija sprendZiama II etapais
I etapas
Planuoiamas sklvpas Nr. 6
Plotas - 280 m2

Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo b0das ir pobfldis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - 1 I m.

3. Statinio auk5dio alt. - l3,l0m.
4. UZstatymo tankis -0,4.
5. UZstatymo intensyvumas - 1,4.

Specialios naudoj imo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. "Specialiosios Zemes ir miSko
naudojimo s4lygos"
l. I sk. "RySiq iini.lq upruugos zonos" (kodas 1).

2. Vl sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).
Servitutas - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

II etapas
Vadovaujantis LRV 1999-06-02 nut. Nr. 692 p. 2.15 sujungus I etape apra5y4 sklyp4 Nr.6 su

sklypu kad. Nr. 8867/0008:92, fsigalioja sklypo warkymo reglamentas:
Plotas - 1086 m2

Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo bUdas ir pobudis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (G1).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.

3. Statinio auk5dio alt. - l3,l0m.
4. UZstatymo tankis - 0,28.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,98.

Specialios naudoj imo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. "Specialiosios Zemes ir miSko

naudojimo s4lygos"
L t sk. "RySiq linijq apsaugos zonos" (kodas l).
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2. Vl sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).
Servitutas - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Planuojamas sklypas Nr. 7
Plotas - 1052 mz

Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo budas ir pobDdis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija.
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavirSiaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio auk5dio alt. - 13,10m.
4. UZstatymo tankis -0,29.
5. UZstatymo intensyvumas - 1,0.

Specialios naudoj imo sqlygos:
LRV I 992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995- 12-29 nut. Nr. t 640 red. "Specialiosios Zemds ir miSko
naudojimo sqlygos"
l. t sk. "RySiq linijq apsaugos zonos" (kodas l).
2. VI sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).
Servitutas - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Teritorija sprendZiama II etapais
I etapas
Planuojamas skl)rpas Nr. 8

Plotas - 397 m2

Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo budas ir pob[dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - 1 1 m.
3. Statinio auk5dio alt. - 13,10m.
4.lJLstatymo tankis * 0,4.
5. UZstatymo intensyvumas - 1,4.

Specialios naudojimo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. "Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo sElygos"
l. I sk. "RySiq linijq apsaugos zonos" (kodas 1).

2. Vl sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).
Servitutas - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

II etapas
Vadovaujantis LRV 1999-06-02 nut. Nr. 692p.2.15 sujungus I etape apraSy't4sklyp4Nr.8 su

sklypu kad. Nr. 8867/0008:88, isigalioja sklypo tvarkymo reglamentas:
Plotas -1043 m2

Tvarkymo reglamentai:
1 . Teritorijos naudoj imo b0das ir pobudis - gyvenamoj i sodybinio uZstatymo teritorija (G 1).

2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio auk5dio alt. - 13,10m.
4. UZstatymo tankis -0,29
5 UZstatymo intensyvumas - l,0l

Special ios naudoj imo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. "Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo sqlygos"
l. I sk. "Ry5iq linijqapsaugos zonos" (kodas l).
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2. VI sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).
Servitutas * teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Teritorija sprendZiama II etapais
I etapas
Planuojamas sklypas Nr. 9
Plotas - 566 m2

Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo b0das ir pobudis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio aukStis nuo Zemes pavirSiaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.

3. Statinio auk5dio alt. - 13,10m.
4. UZstatymo tankis - 0,36.
5. UZstatymo intensyvumas - 1,3.

Specialios naudojimo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. "Specialiosios Zem6s ir mi5ko
naudojimo sqlygos"
l. I sk. "Ry5iq linijq apsaugos zonos" (kodas l).
2. VI sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).
Servitutas - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas207).

II etapas
Vadovaujantis LRV 1999-06-02 nut. Nr. 692 p.2.15 sujungus I etape apra5yt4 sklypqNr.9 su

sklypu kad. Nr. 8867/0008:108, isigalioja sklypo tvarkymo reglamentas:
Plotas - 1620 m2

Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo b[das ir pob[dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija.
2. Statinio auk5tis nuo Zemds pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.

3. Statinio auk5dio alt. - l3,l0m.
4. UZstatymo tankis -0,24.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,84.

Specialios naudojimo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. "Specialiosios Zemes ir miSko
naudojimo s4lygos"
1. I sk. "RySiq linijq apsaugos zonos" (kodas l).
2. VI sk. "Elektros linijqapsaugos zonos" (kodas 6).

Servitutas - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Teritorija sprendZiama II etapais
I etapas
Planuojamas sklypas Nr. l0
Plotas - 195 m2

Tvarkymo reglamentai:
I . Teritorijos naudoj imo b[das ir pob0dis - gyvenamoj i sodybinio uZstatymo teritorija (G I ).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio aukSdio alt. - l3,l0m.
4. ULstatymo tankis - 0,4.
5. UZstatymo intensyvumas - 1,4

Specialios naudojimo sqlygos:
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LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. "Specialiosios Zemes ir miSko

naudojimo sqlygos"
l. I sk. "Ry5iq linijq apsaugos zonos" (kodas l).
2. YI sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).
Servitutas - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

II etapas
Vadovaujantis LRV 1999-06-02 nut. Nr. 692 p.2.15 sujungus I etape apraSyt4 sklyp4 Nr.l0 su

sklypu kad. Nr. 8867/0008:109, isigalioja sklypo tvarkymo reglamentas:
Plotas * l33l m2

Tvarkymo reglamentai:
I . Teritorijos naudoj imo budas ir pob[dis - gyvenamoj i sodybinio uZstatymo teritorija (G I ).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.

3. Statinio auk5iio alt. - l3,l0m.
4. UZstatymo tankis - 0,26.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,91.
Specialios naudoj imo sqlygos:
LRV 1992- 05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr. I 640 red. "specialiosios Zemes ir mi5ko

naudojimo sqlygos"
1. I sk. "Ry5iq linijq apsaugos zonos" (kodas 1).

2. VI sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).

Servitutas - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

2.3. Susisieki mo ir inZinerind infrastru ktii ra
Planuojamoje teritorijoje nuZymdtos 20 m plodio Statybininkq g. raudonosios

linijos. Statybininkq g. - D1 kategorijos gatve (STR2.06.01:1999). Automobiliq stovejimo
aik5tele ptanuojamoje teritorijoje nenumatoma. Transporto priemonds gali buti statomos

Statyb i n i nkq gatvej e nere glamentuoj ant statymo bDdo (STR2.06.0 I : 1999).

Teritorijoje yra vandentiekio tinklai (q 200, 32), elektros oro linijos, rySiq
tinklai. Buitines nuotekos nuleidZiamos I individualius nuotekq kaupimo rezeryuarus.

Aplinkosauginiu, higienos ir kt. poZi[riais patikimiausias nuotekq Salinimo b[das yra nuotekq

Salinimas i centralizuotus miesto nuotektl tinklus. Kol planuojamoje teritorijoje neirengti

magistraliniai nuotekynes tinklai, uL tinkam4 individualiq nuotekq tvarkymo sistemq

eksploatacij4 atsako sklypq savininkai.
Planuojamuose sklypuose esandiai 0,4 kV elektros oro linijai numatytas

inZineriniq tinklq servitutas. Tuo aweju, jeigu planuojami sklypai bus sujungti su esamais

gretimais sklypais, sujungtuose sklypuose taip pat galios 0,4 kV elektros oro linijos servitutas.

Rekomenduojama:
1.0,4 kV oro linij4 i5kelti i5 sklyp6 paklojant poZemini elektros kabeli

Statybininkq g. raudonqjq linijq ribose. Paklojus kabeli 0,4 kV oro linijos servitutas nustoja
galioti.

2. Prisijungti prie esamq miesto vandentiekio, nuotekq inZinerinitl tinklq.
3. Statybininkq gatveje, kas 140 m atstumu nuo Statybininkq g.,AJaujakuriq

g.sankryZoje esandio hidranto, ant vandentiekio tinklo g 100 ffiffi, pakloto gatves

vaZiuojamoje dalyje, irengti 2 gaisrinius hidrantus su poZemine instaliacija.

Saulute Domanskiene
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