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1. P I un uoj amo s te ritorij o s b e n driej i d uo me ny s
Planuojamas sklypas, kurio kadastrinis Nr.881710004:256, nuosavybds teise priklauso Stasei Vismantienei.

Sklypas yra apie 1,5km I Siaures ry4us nuo kelio Silute-Z.Naumiestis. Siaureje sklypas apribotas lauko keliu.
Pietrydiuose ir pietvakariuose ribojamas valstybinio miSko. Pietuose i sklyp4 isiterpgs padios savininkes namq
valdos sklypas, privaZiavimui prie kurio planuojame sklype yra tarnaujantis servitutas.

Planuojamo sklypo rytineje dalyje praeina elektros oro linija i sodybq. Sklype yra i5kasta kiidra. Planuojamas
sklypas patenka i Sy5os upes apsaugos zonq (500m) ir Jovaro upelio apsaugos zonq(200m).

2. Statybr.p, bei aplinkos tvarkymo programa (sprendinip apraiymas).
Planavimo tikslas - esamo Zemes ukio paskirties sklypo padalinimas ir vienos ii atidalint4 dali4 pagrindines

tikslines iemds naudojimo paskirties keitimas i kitq. paskirt[ iio sklypo apstatymo reglament4 nustaemas,
spe ciali4j t1 i emd s naudoj imo s qlyg.{. tikslinimas.

Planuojamas sklypas dalinamas i du sklypus:
Sklypas I -

Planuojamo sklypo Siaurineje dalyje atidalinamas Zemes sklypas, kuriam keidiama pagrindine Zemes
naudojimo paskirtis i5 Zemes Dkio paskirties i kitq. Sklypui nustatomas naudojimo budas - inZinerines
infrastrukt[ros teritorijos - I, pobudis - susisiekimo ir inZineriniq komunikacijq aptarnavimo objektq statybos - I1.
Sklype planuojama UAB ,,Bite" judriojo korinio radijo rySio bazines stoties su 78m aukidio antenos stiebu statyba.

lvaZiavimas i sklypq - i3 esamo privaZiavimo kelio. Elektros tiekimas i Siame sklype planuojam4 objekt4 yra
numatytas pagal AB ,,Vakarq skirstomieji tinklai" Silutes skyriaus iSduotas speciali4sias planavimo s4lygas
Nr.49000-134. Elektros kabelio tiesimui suformuotas inZineriniq tinklq koridorius palei privaLiavimo keli4
nustatyti naudojimo, tiesimo ir aptarnavimo servitutai.

Sklypas 2 -
Sklypui paliekama Zemes [kio paskirtis, sklypo naudojimo biidas - kiti Zemes fikio paskirties Zemes

sklypai - 24. Sklype yra kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) patekimui I sodyb4. Zeme sklypo naudojimo
specialiosios sqlygos lieka tos padios.

3. Sprendiniai
3. l.Planuojamos teritorijos tvarkymo reiimas
SKLYPAS 1

Sklypo adresas: Silutes r.sav., SiheiZiq k.
Sklypo plotas: 1347 kv.m.
Sklypo savininkas: Satse Vismantiene.
Sklvpo tvarkvmo REGLAMENTAI:
I - teritorijos naudojimo budas - inZinerines infrastruktiiros teritonja - I; pobldis - susisiekimo ir inZineriniq
komunikac ij t1 aptarnav imo obj ektq statybo s - I I ;
2 - leistinas pastatq auk5tis, metrais - 78,0m;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - 7lo/o;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - 7lo/o;
Planuojamo (Zemes sklypo) specialiosios naudojimo salygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr. 1 640 redakcija):
- Keliq apsaugos zonos - II punktas;
- Elektros linijq apsaugos zonos - VI punktas;
- Vandens telkiniq apsaugos juostos ir zonos - XXIX punktas;
Servitutai:
- kodas 206 -teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
- kodas 207 -teise aptamauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
- kodas 108 - teise naudoti poZemines komunikacijas (vie5pataujantis daiktas).



SKL}?AS 2
Sklypo adresas: Silutes r.sav., SilmeiZiq k.
Sklypo plotas: 23992 kv.m
Sklypo savininkas: Stase Vismantiene.
Skl),Po tvark)zmo RE GLAMENTAI:
1 - teritorijos naudojimo bldas - indeksas Z4 -kiti Zemes [kio paskirties Zemes sklypai;
2 - leistinas pastatq auk5tis, metrais - ---;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - ---;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - ---.
Planuojamo (Zemes skl)rpo) specialiosios naudojimo sal)'gos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr. I 640 redakcija):

Keliq apsaugos zonos- II punktas;
Elektros linijq apsaugos zonos - VI punktas;

- Vandens telkiniq apsaugos juostos ir zonos - XXIX punktas;
Servitutai:

kodas 201 - kelio servitulas - teise vaLiuoti transporto priemonemis (tarnaujantis daiktas);
4.Planuojamo sklypo detaliojo plano sprendinip pasekmi4vertinimo ataskaita:

Planuojamas sklypas dalinamas i du sklypus. Planuojamo sklypo Siaurineje dalyje atidalinamas Zemes sklypas,
kuriam keidiama pagrindine Zemes naudojimo paskirtis i5 Zemes iikio paskirties I kit4. Sklypui nustatomas
naudojimo biidas - inZinerines infrastruktiiros teritorijos - I, pobudis - susisiekimo ir inZinerini[ komunikacijq
aptarnavimo objektq statybos - Il. Sklype planuojama UAB ,,Bite" judriojo korinio radijo rySio bazines stoties su
78m auk5dio antenos stiebu statyba. {vaZiavimas i sklyp4 - i5 esam privaZiavimo kelio. Elektros tiekimas I Siame
sklype planuojam4 objekt4 yra numatl4as pagal AB ,,Vakarq skirstomieji tinklai" Silutes skyriaus isduotas
specialiqsias planavimo sqlygas Nr.49000-134. Elektros kabelio tiesimui suformuotas inZineriniq tinklq koridorius
palei privaLiavimo keliq nustafti naudojimo, tiesimo ir aptarnavimo servitutai.

Sklypui 2 paliekama Zemes iikio paskirtis, sklypo naudojimo budas - kiti Zemes [kio paskirties Zemes
sklypai - 24. Sklype yra kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) patekimui i sodyb4. Zeme sklypo naudojimo
specialiosios s4lygos lieka tos padios.

u hei sve uZt

fvaZiavimas i sklypq I - i5 esamo privaLiavimo kelio. Sklype 2 yra kelio servitutas (tarnaujantis daiktas)
patekimui i sodyb4. Elektros tiekimas I sklype 1 planuojam4 objekt4 yra numatltas pagal AB ,,Vakarq skirstomieji
tinklai" Silutes skyriaus i5duotas speciali4sias planavimo safygas Nr.+qOgO-tj4. Elektros kabelio tiesimui
suformuotas inZineriniq tinklq koridorius palei privaZiavimo keli4 nustag4i naudojimo tiesimo ir aptarnavimo
servitutai. Sklypui 2 paliekama Zemes iikio paskirtis, sklypo naudojimo biidas - kiti Zemes iikio paskirties Zemes
sklypai -24. zeme sklypo naudojimo speciaiiosior salygts lieka tos padios.

Planuojama teritorija patenka I Sy5os upes apsaugos zonq (SOOm) ir Jovaro upelio apsaugos zon4 (200m).
Planuojamos teritorijos gretimybes - valstybinis mi5kas, gyvenamoji sodyba - poveikio detaliojo plano
sprendiniams neturds. Sklype 2 planuojama objekto veikla, neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai (sodybai) bei
kitoms gretimybems triuk5mo, atmosferines tar5os, natDralaus ap5vietimo aspektais netur6s.

Planuojama teritorija nepatenka i krastovaizdZio vertybiq sudeties
planuojama veikla neigiamos itakos kraltovaizdLio formavimo aspektu neturds.
4. 3. Prieigaisriniu aspektu

turindi4 teritorij4 todel sklypuose

Sklype I planuojamas staf4i objektas yra statomas pagal tipini projekt4 kuriame [vertinti prie5gaisrines
saugos reikalavimai. [vaZiavimas i infrastruktDros sklyp4 i5 esamo pravaLiavimo kelio. I5orinis gaisnl gesinimas -
i5 sklype 2 esandios kudros. Detaliojo plano sprendiniai gaisrin6s saugos aspektu neigiamo pou"ikio n"tu."r.
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Su detaliuoju planu susipaiinau, pastabtl ir prete 4neturiu.
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