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1. Planuojamo sklypo bendrieji duomenys.
Planuojamas Zemds sklypas yra Silutes rajone, Silutes seni[nijoje, Pagryniq kaime, kadastrinis numeris -

8840/0002:335. Patekimas i teritorij4 i5 Zemetvarkos projekte suprojektuoto kelio i5 vakarines sklypo puses.
Pastatq ir Zeldiniq planuojamojoje teritorijoje - n6ra, pavir5ius tolygus. I5 inZineriniq tinklq sklype yra tik
melioracijos irenginiai. Teritorija patenka I Pagryniq gyvenvietes teritorij4 kuri generaliniame gyvenvietes plane
numat5,ta gyvenamajai statybai. Sklypo gretimybes - privatiis gyvenamieji sklypai.

2. Statybq, bei aplinkos tvarkymo programa (sprendiniq apraiymas).
Planavimo tilrslas - iemds ukio paskirties iemds sklypo pagrindines tikslin,is iemds naudojimo paskirties

keitimas i kitq paskirti; Zemds sklypo padalinimas; Zemds sklypy apstatymo reglament4 nustatymas, specialiujtg
Zemd s naudoj imo sqlyglt, s erv itut4 tiks I inimas, ke itimas arb a papildymas.

Planuojamo sklypo Zemes paskirtis i5 Zemes [kio keidiama I kit4. Jai nustatomas naudojimo budas -
gyvenamosios teritorijoS - G, pobDdis - maZaauk5diq gyvenamqjq namq statybos - G1. Sklypas dalinamas i du
pana5aus dydZio sklypus.

Sklypuose planuojamas gyvenamqjq namq su priblokuotais ar atskirai stovindiais pagalbiniais pastatais
uZstatymas. UZstatymo architekt[rines i5rai5kos priemonds nereglamentuojamos. Kadangi Zeldiniq planuojamoje
teritorijoje ndra, numatomas sklypq Zeldinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005" Vienbudiai glvenamieji namai"
reikalavimais - ne maLiau 25%o neuLstaty.to sklypo ploto. [vaZiavimai i sklypus siUlomi i5 Zemetvarkos projektu
suprojektuoto privaZiavimo kelio, kuri siiiloma rekonstruoti I D kategorijos glvenvietes gatvg su infrastruktDros
koridoriais.
InZineriniai tinklai

Sklypq inZineriniai tinklai sprendZiami glwenvietes infrastruktiiroje, prisijungiant prie Pagryniq
gyvenvietes generaliniame plane suprojektuotq inZineriniq tinklq (paruoStas preliminarus pasijungimo prie
infrastruktnros tinklq breZinys):

- geriamos kokybes vandeniu (Lietuvos higienos nonna HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir
kokybes reikalavimai") planuojamus sklypus numatoma aprflpinti i5 gyvenvietes centralizuotos
vandentiekio sistemos, pagal UAB ,,Sil.rtes vandenysoo 2005-06-09 i5duotas s4lygas Nr.(1.19-01)-116
(v15),

- buitiniq nuotekq kanalizavimas - [ Pagryniq gyvenvietes generaliniame plane suprojektuotus buitiniq
nuotekq tinklus. Iki kol bus techni5kai igvendintas Sis sprendinys, buitiniq nuotekq kanalizavimas
planuojamas I sandarius nuotekq kaupimo rezeryuarus, kuriq sanitarine apsaugos zona- 15m;
elektra - pasijungimas prie elektros tinklq numatltas pagal AB "Vakarq skirstomieji tinklai", Silutes
skyriaus, 2005-05-24 i5duotas s4lygas Nr. 49000-97;

- lietaus kanalizacij a * pagal UAB ,,Silutes komunalininkas", 2005-05- 16 iSduotas s4lygas Nr.1 1 1 ;

- rySiai - pagal AB ,,Lietuvos telekomas", 2005-05-13 i5duotas sqlygas Nr.03-2-06-3l2l2l;
- pastatq Sildymas - vietinis, elektra arba kietu kuru.
Visi inZineriniq tinklq sprendiniai turi buti detalizuojami rengiant techninius projektus.

Gaisrine sauga
Gaisry gesinimui sklypuose projektuojami atviri vandens telkiniai (iki 300m2 pavirSiaus ploto).

P as iubtryai d e t al i oj o p I an o t e rit or ij o s gr e t im)t b e ms
Zemetvarkos projektu suprojektuotqprivaLiavimo prie sklypq keliq si[loma rekonstruoti i D kategorijos

gatye, kurios abiejuose pusese sifiloma irengti inZineriniq tinklrf koridorius.



3.Sprendiniai
Plan uojamos teritorijos tvarkymo reiimas
SKLYPAS I
Sklypo adresas: Silutes r.sav. Silutes sen., Pagryniq k. - priei rengiant sklypo geodezinius matavimus planavimo
organizatorius turi kreiptis i Situtes miesto seniunq kad sktypui buty suteiktas tiislus adresas
Sklypo plotas: 2972kv.m.
Sklypo savininkas: Vltautas Barzdys
Sklvpo tvarkymo RE GLAMENTAI:
I - teritorijos naudojimo budas - gyvenamoji teritorija - G; pobDdis - maZaauk5diq gyvenamqjq namq

statybos - Gl;
2 - leistinas pastatq auk5tis, metrais - 10,0m;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - l7o/o;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - 34%o;
a - Zeldynq plotas -21%;
Planuojamo (Zemes skllupo) specialiosios naudojimo sal),gos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr. 1 640 redakcija):
- Elektros linijq apsaugos zona- VI punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zona - XLIX punktas;
- Zemes sklype irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei lrenginiai - XXi punktas;
Servitutai:
- kodas 207 - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

SI(LYPAS 2
Sklypo adresas: Silutes r.sav. Silutes sen., Pagryniq k. - priei rengiant sktypo geodezinius matavimus planavimo
organizatorius turi lcreiptis i Situtes miesto seniunq kad sklpui butt4 suteiktas tikslus adresas
Sklypo plotas: 2672kv.m.
Sklypo savininkas: Vy.tautas Barzdys
Sklvpo tvarkvmo RE GLAMENTAI:
I - teritorijos naudojimo budas - gyvenamoji teritorija - G; pobiidis - maZaauk5diq gyvenamqjq namq

statybos - Gl;
2 - leistinas pastatq auk5tis, metrais - 10,0m;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - l9%;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - 36Yo;
a - Zeldynq plotas -20%o;
Planuojamo (Zemes sklypo) specialiosios naudojimo s4lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr. 1 640 redakcija):
- Elektros linijq apsaugos zona - VI punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir [renginiq apsaugos zona - XLIX punktas;
- Zemes sklype irengtos valstybei priklausandios meliorac,ijos sistemos bei irenginiai - XXi punktas;
Servitutai:
- kodas 207 - teisd aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

4.Planuojamo sklypo detaliojo plano sprendini4 pasekmi4 vertinimo ataskaita:
Planuojamo sklypo Zemes paskirtis i5 Zemes [kio keidiama i kit4. Jai nustatomas naudojimo b[das -

gyvenamosios teritorijoS - G, pobUdis - maZaauk5diq gyvenamqjq namq stafbos - G1. Sklypas dalinamas I du
pana5aus dy dLio sklypus.

Sklypuose planuojamas gyvenam,Jq su priblokuotais ar atskirai stovindiais pagalbiniais pastatais
uZstatymas. UZstatymo architektlrines i5rai5kos priemones nereglamentuojamos. Kadangi Zeldiniq planuojamoje
teritorijoje ndra, numatomas sklypq Zeldinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005" Vienbudiai gyvenamieji namai"
reikafavimais - ne maLiau 25o/o neuLstaf4o sklypo ploto. [vaZiavimai i sklypus sifilomi i5 Zemetvarkos projektu
suprojektuoto_ privaZiavimo kelio, kuri si[loma rekonstruoti I D kategorijos gyvenvietes gatvg su infrastruktlros
koridoriais. Sie sprendiniai apra5yti ,,Planuojamos teritorijos sprendiniuoie, kurie nepat"ntu i planuojamus
sklypus".

4.1. aplinkosauginiu bei sveikos g),ryenamosios oplinkos u2tikrinimo aspehu
Nei planuojama teritorija nei jos gretimybes ndra sanitarinq apsaugos zonq formuojantys objektai, todel

detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai bei gretimybems triuk5mo, atmosferines
tar5os, nat[ralaus ap5vietimo aspektais neturds.
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Sklypq inZineriniai tinklai sprendZiami gyvenvietes infrastruktfroje, prisijungiant prie pagryniq
gyvenvietes generaliniame plane suprojektuotq ir lrengtq inZineriniq tinklq vadovaujantis planavimo s4lygomis,
(paruo3tas preliminarus pasijungimo prie infrastrukt[ros tinklq breZinys). Visi inZineriniq tinklq sprendiniai turi
bDti detalizuoj ami rengiant techninius projektus.

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos
uZtikrinimo aspektu neturds.
4. 2 erdv iniu urb anistiniu (krai tovaizdii o -formav imo I aspektu

Planuojama teritorija nepatenka i kraStovaizdZio vertybiq sudeties turindi4
projektuojami du maZaauk5diq gyvenamqirl namrl statybai skirti sklypai atitinka Pagryniq

gyvenamosios aplinkos

teritorijq. Teritorijoje
gyvenvietes generalinio

plano (patvirtintas 1 97 7 -0 4 -23) sprendini us.
P as iulymai detalioj o plano t eritorij os gret imybems

Zemetvarkos projektu suprojektuotqprivaLiavimo prie sklypq keli4 siDloma rekonstruoti I D kategorijos
gatve, kurios abiejuose pusese silloma irengti inZineriniq tinklq koridorius.

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu - urbanistiniu aspektu neturds.
1. 3. priei gaisriniu aspektu

Gaisrq gesinimui sklypuose projektuojami atviri vandens telkiniai (iki 300m2 pavir5iaus ploto).
Atstumai tarp gretimq sklypq uZstatymq atitinka STR 2.01.04:2004 ,,Gaisrin€ sauga. pagrindiniai

reikalavimai." ir STR 2.02.0g:2005 ,,,Vienbuiia,i gyvenamieji pastatai" keliamus gaisrines saugos ieikalav]mus.
Rengiant pastatq techninius projektus, bfitina suprojektuoti Zaibosaugos sistemas, vadovaujantis SZR

2.01.06:2003 "Statini4iaibosauga. Aktyvioji apsauganuo iaibo" irftsl/ 139 -92 ,,Pastat4ir statini7iaibosauga".
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio prie5gaisriniu aspektu netures.
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Su detaliuoju planu susipaiinome, pastabq ir, tenztjtl neturime.
P I an av im o or gan iz ator ius :

arcli*tfin Vaidas Mikalauskas (atestato Nr.A 470)
VZhitehe Alma Cepiene (atestato Nr.A 695)
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