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l. Planuojamo sklypo bendrieji.duomenys.
Planuojamas Zemes sklypas yra Silutes rajone, Silutes seniunijoje, Pagryniq kaime, kadastrinis numeris -

8840/0002:336. Patekimas i sklyp4 i5 Tujq gatves. Sklyp4 i5 vakarq ir Siaures riboja Tujq gatve, i5 .l,tq -
pravaZiavimo keliukas, i3 pietq - gyvenamosios paskirties Zemes sklypas, kurio kadastrinis Nr.884010002:165.
Pastatq planuojamame sklype nera, ry4ineje dalyje pasodintas jaunas sodas, Zemes paviriius - lygus. Palei
planuojamo sklypo vakarini pakra5t[ praeina orine elektros linija. Sklypas patenka i Pagryniq gyvenvietes

teritorij4 kuri generaliniame gyvenvietes plane numatlta gyvenamajai stafybai.
2. Stafitb4, bei aplinkos tvarkymo programa (sprendini4 apraYymas).

Planavimo tikslas - iemes ukio paskirties iemds sklypo pagrindinds tikslines Zemds naudojimo paskirties
keitimas i kitq paskirti; iem1s sklypo apstatymo reglamentry nustatymas, speciali4j4 Zemes naudojimo sqlyg'tL

servitut4 tilcslinimas, keitimas arba papildymas.
Planuojamo sklypo Zemes paskirtis i5 Zemes iikio keidiama i kit4. Jai nustatomas naudojimo biidas -

gyvenamosios teritorijoS - G, pob[dis - maZaauk5diq gyvenamqjq namq statybos - Gl.
Sklype planuojamas gyvenamojo namo su priblokuotais ar atskirai stovindiais pagalbiniais pastatais

uZstatymas. UZstatymo architekt[rines i5rai5kos priemonds nereglamentuojamos. Numatomas sklypo Zeldinimas,
vadovaujantis STR 2.02.09:2005 "Vienbudiai gyvenamieji namai" reikalavimais - ne maLiau 25Yo netLstatyto
sklypo ploto. {vaZiavimas i sklyp4 suplanuotas i5 Tujq gatves.

Iniineriniai tinklai
Sklypo inZineriniai tinklai sprendZiami gyvenvietes infrastrukturoje, prisijungiant prie Pagryniq gyvenvietes

generaliniame plane suprojektuotq ir esamq inZineriniq tinklq (paruo5tas preliminarus pasijungimo prie
inrastruktfiros tinklq breZinys) :

- geriamos kokybes vandeniu (Lietuvos higienos nonna HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir
kokybes reikalavimai") planuojamus sklypus numatoma apriipinti i5 gyvenvietes centralizuotos
vandentiekio sistemos, pagal UAB ,,Silutes vandenys" 2005-06-09 i5duotas s4lygas Nr.(l.19-01)-117
(v15);

- buitiniq nuotekq kanalizavimas - i Pagryniq gyvenvietes generaliniame plane suprojektuotus buitiniq
nuotekq tinklus. Iki kol bus techni5kai iglvendintas Sis sprendinys, buitiniq nuotekq kanalizavimas
planuojamas i sandarq nuotekq kaupimo rezervuar1, kurio sanitarine apsaugos zona - 15m;

- elektra - pasijungimas prie elektros tinklq numatytas pagal AB "Vakarq skirstomieji tinklai", Silutes
skyriaus, 2005-05-24 i5duotas sqlygas Nr. 49000-97;

- lietaus kanalizacij a-pagaluAB ,,Silutes komunalininkas", 2005-05-16 iSduotas s4lygas Nr.109;
- rySiai - pagal AB ,,Lietuvos telekomas", 2005-05-13 i5duotas s4lygas Nr.03-2-06-312120;
- pastatq Sildymas * vietinis, elektra arba kietu kuru.
Visi inZineriniq tinklq sprendiniai turi buti detalizuojami rengiant techninius projektus.

Gaisrini sauga
Gaisrq gesinimui sklype planuojamas atviras vandens telkinys (iki 300m2 pavir5iaus ploto).

3.Sprendiniai
Planuojomos teritorijos tvarkymo reLimas
SKLYPAS 1

Sklypo adresas: Silutes r.sau. Silutes sen., Pagryniq k. - priei rengiant sklypo geodezinius matcrvintus planavimo
organizatorius turi kreiptis i Situtes miesto seniunq kad sklypui biltt4 suteiktas tikslus adresas
Sklypo plotas: 2578 kv.m.
Sklypo savininkas: Vytautas Barzdys
Sklypo tvarkvmo REGLAMENTAI:
1 - teritorijos naudojimo biidas - gyvenamoji teritorija - G; pob[dis - maZaauk5dir-1 gyvenamqjq namq

statybos - G1;
2 - leistinas pastatq aukStis, metrais * 9,0m;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - l9o/o;



4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais_ 25oh;
a - Zefdynq plotas - 20%;
Planuojamo (Zemes skl)'po) specialiosios naudojirno salygos (LRV 1992 05 l2 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr. I 640 redakcij a) :

- Ry5iq linijq apsaugos zonos - I punktas;
- Elektros linijq apsaugos zona- VI punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zona- XLIX punktas;
Servitutai:
- kodcts 207 *teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

4.Planuoiumo sklypo detuliojo plano sprendini4 pasekmi4 vertinimo ataskaita:
Planuojamo sklypo Zemes paskirtis i5 Zemes [kio keidiama i kitE. Jai nustatomas naudojimo bfidas -

gyvenamosios teritorijoS - G, pobudis - maZaauk5diq gyvenamqjq namq stafybos - Gl.
Sklype planuojamas gyvenamojo namo su priblokuotais ar atskirai stovindiais pagalbiniais pastatais

uZstatymas. UZstatymo architekt[rines i5rai5kos priemones nereglamentuojamos. Numatomas sklypo Zeldinimas,
vadovaujantis STR 2.02.09:2005 "Vienbudiai gyvenamieji namai" reikalavimais - ne maliau 25o/o neuLstatyto
sklypo ploto. [vaZiavimas i sklyp4 suplanuotas i5 Tujq gatves.
4.1. aplinkosauginiu beisveikos g),,venamosios aplinkos uitikrinimo aspehu

Nei planuojamas sklypas nei jo gretimybds n6ra sanitaring apsaugos zon4 formuojantys objektai, todel
detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai bei gretimybems triuk5mo, atmosferines
tar5os, natiiralaus ap5vietimo aspektais neturds.

Sklypo inZineriniai tinklai sprendZiami gyvenvietes infrastrukt[roje, prisijungiant prie Pagryniq
gyvenvietes generaliniame plane suprojektuotq ir esamrtr inZinerinirl tinklq (paruo5tas preliminarus pasijungimo prie
infrastrukt[ros tinklq breZinys). Visi inZineriniq tinkltl sprendiniai turi blti detalizuojami rengiant techninius
projektus.

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos
uZtikrinimo aspektu neturds.
4. 2 erdv iniu - ur b anis t iniu (kr ai t ov aiz di i o form av i m o ) a sp e kt u

Planuojamas sklypas nepatenka i kra5tovaizdZio verlybiq sudeties turindiE teritorijq. Teritorijoje
projektuojama maZaauk5dio gyvenamojo namo statybai skirtas sklypas atitinka Pagrynirl gyvenvietes generalinio
plano (patvirtintas 197 7 -04-23) sprendinius.

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu - urbanistiniu aspektu netur€s.
1. 3. pri e 3 gaisriniu aspe ktu

Gaisrq gesinimui sklype planuojamas atviras vandens telkinys (iki 300m2 pavir5iaus ploto).
Atstumai tarp gretimq sklypq uZstatymq atitinka STR 2.01.04:2004 ,,Gaisrine sauga. Pagrindiniai

reikalavimai." ir STR 2.02.09:2005 ,,Vienbuiiai gwenamieji pastatai" keliamus gaisrines saugos reikalavimus.
Rengiant pastatq techninius projektus, biitina suprojektuoti Zaibosaugos sistemas, vadovaujantis SZR

2.01.06:2003 "Statini7iaibosauga. Aktyvioit apsauga nuo iaibo" ir RSI/ 139 -92 ,,Pastat4ir statini4iaibosauga".
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio prieSgaisriniu aspektu neturds.

Projekto reng|jai:
Projekto vadovas Vaidas Mikalaskas (atestato Nr.A47 0)

Alma Cepiene (atestato Nr.A695){
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Su detaliuoju planu susipaiinome. pasdb4 ir pletenzij4 neturime.
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