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JURIDINI S PI-A}.JAVIh,I O PAGRNDA S

,, x . Esamasf.?stltas iregistruotas Valsry'biniame Zenids ir kito nekilnojamojo turto regisfre (adresas
H. Sojaus g.10, Silutes m., Silutes rajonas) kaip privati UAB ,,Varniq projektai';nuosarybJ, sklypas prie
pastato nes uform uotas. Esama pastato paskirtis - glruenamoj i {bendrabutis).

Delalusis planas rengiamas remiantis pa:tatq savininko praS,vmu bei Silutes rajono savivaldybes
adminisfacijos Planavinro ir pl6tros skvriaus 2006-02-13 s4l.gomis detaliajam planui rengti N;.09-
422t2A06tA?tn).

Detaliojo plano rengimo tikslas - slily'po suformarimas prie nuosaryb&s teise isigytopastato' iemds skl3'po apsfa{'mo reglamentq, specialiqjq iemds naudojimo sqlygq, s**iiutq
keitimas, tikslinimas arba papild)'me.$.

ESAMA Bf,IKT,E

.. x . Plan'rojama teritorija I'ra Silutes mieste, ribojasi su valstl,bine Zeme ir su iregistruotu sklypu
H.Sojaus g.16. Fagrindinis ivaZiavimas - i5*I. Sojaus,gatves. FaktiSkai naudojamam* rLtlp" stovint;s
pastatas - na vietq bendrabutis. Pagai STR 2.06.01.1999 reikalavimui (10 lentiie, 1.6 p.j
numatoma galimybe skll'pe irengti 40 r'iee autorrobiliq saug5,kloms.

FaltiSkai naudojarnas plotas, pagal kuri ir planuojama formuoti
teritorija aplink nam4,

TEzuTOzuJOS PLETROS TE}'IDENCIJOS

sklyp4 - maZdaug 65 ary

Gretimuose skll'puose Siuo metu esami pastatai yra g3+'enami ir komerciniai.
Pastafo savininko pageidaujamas sklypo suformavimas atitinka teritorijos pl6tros

tendencijas ir Lietuvos Respublikos teisd aktq, reglamentuojandiq $tlypq formavim4 prie iurimo
turto, nuostatas.

Ateit)'je numatoma rengti pastato rekonslrukcijos projekt4 ir vietoj bendrabudio kambarirl irengti
66 butus.

SPRENT]S{IAI

Detaliuoju planu prie pastato fomuojamas skl1,pas, kurio plotas ir ribos atitinka faltiikai
naudojam4' Sklypui nustatoma pagrindine tiksline paskirtis, naudojimo b[das, pobldis, privalomieji
teritorijos fvarlqymo ir naudojimo reiimo reikalavimai sekanIiai:
- pagginrline tiksline paskirtis - kita;

-naudojimo b[das - gyvenamosios teritorijos {pobfdis - daugiaauk5diq gtrvenamqjq namq statybos) G2;
-leistinas pastahtr aukitis esamas- iki 5 aukftq (iki i 8 m.);
*Zemes skl3,pq uistafymo tankumas 21 o/a. intens).ryumas fiS%;

Sklype nurodomos sta}'bos_riba apribota statiniq statybos vieta atitinka esamq pastatq ribas.
{vaZiavimas I skl1p4- i5 H.Sojaus ganes.
In2ineriniai tintlai prijungti prie Silutes rn. tinklq. Jiems nustatyos apsaugos zonos ir skiypo

naudoj imo apriboj imai(ZiDr. pagrindini breiin i ir duomenq lentelE).

Sklypo ribose numat)'ta zona pagal normatyl,us reikalingam automobiliq sfovejimo viefq
skaidiui irengti ( I butui - 1.2 automobiliq saugyklq (79 vnt.), ivertinant komercines patalpas {5 vnt.).
Viso automobiliq saugykiq - 84 r'nt.
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