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Planavimo organizatorius: Sil utes rajono savivaldybds ad ministracijos direktorius
Teritorijq planavimo dokumentas: Detalusis planas - Zem€s sklypo, kurio kadastrinis Nr.

884010003:378, Pagryniq k.,Silutds sen.,Sih.rtds r. sav.

AI$KHAilIASIS RASTAS

1. Planuojamos Eritorijos bendrieji duomenys

Planuojamas iem6s sklypas, kurio kadastdnis Nr. 884010003:378, nuosavyb€s teise
priklausantis Audriui Gedui, yra i pietus nuo Pagryniq gyvenviet6s, prie rajoninio kelio
4223 sihte-Uiliekniai-Kantariskiai.

7617 kv. m ploto iem€s 0kio paskirties iemds sklypas vakaruose ribojamas min€to V
kategorijos kelio, Siaur€je -pami5ke einaniio vietinio lauko kelio- pravaiiavimo, rytuose-
lauko keliuko, pietuos+gretimo iem€s 0kio paskirties privataus Zem€s sklypo, kurio
kadastrinis Nr. 884010003 ;379.

Sklypo kra5tu palei keliqnutiestas rySir4 kabelis. Teritorija drenuota uidaruoju drenaiu.
Sklypo teritorija - tailygus, lengvaiiem€jantis pietq kryptimi, nuo +9,30 m- Siaur€je iki

+7,50 m -pietuose, neuZstatytas ir neapZeldintas laukas.
Sklypui n ustatytos specialiosios iemds naudojimo s4lygos

(LRV 1992 05 12 nutarimas Nr. 343 ir 199512 29 nutarimo Nr. 1640 redakcija):

p.l- rySiq linijq apsaugos zonos,
p.ll - keliq sanitarin€s apsaugos zona;
p.Vl - elektros linijq apsaugos zona;
p.XXl - iem€s sklype irengtos valstybei priklausan6ios melioracijos sistemos bei

irenginiai.
Planavimo tikslas- esamo privataus iem*s frkio paskirties iem€s sklypo padalinimas

ir paskirties keitimas i maiaaukit€s gyvenamosios statybos sklypus.

2. Sprendiniai

Pagal i5duotas sqlygas ir nustatytq proced0r4 keidiant esamo privadios nuosavyb€s
sklypo iem€s 0kio paskirti I kitq ir ji padalinat, suformuojami du individualiosios
gyvenamosios statybos sklypai bei n ustatomi j t4 uZstatym o reglamentai.

lvaZiavimai I naujai suformuojamus sodybinio uZstatymo sklypus numatomi pagal V[
"Klaip*dos regiono keliai" sqlygas nuo asfaltuotos dangos rajoninio kelio ties gretimo
sklypo riba i5 vakarq pus€s bei i5 esamo vietinEs reik5m€s kelio pami5keje.

Sklypo kraStu kelio apsaugineje sanitarindje zonoje numatyta Zeldiniqjuosta.
Soiinrf aprfipinimas geriimuoju vandeniu perspektyvoje numatomas i5 nuo Silutes i

Uilieknius 2007-2008 m. bendroves "Silutes vandenys" planuojamos nutiesti palei keliq
vandentiekio linijos. Tam atvejui, jei iki statybrl pradiios 5i vandentiekio linija nebus
[vesta eksploatacijai, kaip laikinas sprendinys, sklypuose numatyti Sachtiniai Suliniai,
kurie, prisijungus prie miesto tinklq, gal6s tarnauti Zem6s sklypq ieldiniq prieiiErai.

Buitines nuotekas, iki bus suprojektuoti ir atuesti centralizuoti kanalizacijos tinklai,
numatoma kaupti individualiuose sandariuose rezervuarujlse, jas reguliariai iSveiant I
nuotekq valyklq pagal sutartis su eksploatuojaniia imone "Silut6s vandenys".

Siejant planuojamos teritorijos iniinerin[ aprfrpinimq su Pagryniq gyvenvietds
centralizuotais tinklais, sklyplt pakra5diu nustatoma servitutq zona aptarnaujandiq
komunikacijq tiesimui ir eksploatacijai.

Elektros energijos tiekimas bus pajungtas pagal VST i5duodamas technines salygas.
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Planuojamos teritoriios fuarkymo reiimas

SKLYPAS { (tarpta5kq 1,2,3,7,8}
Sklypo adresas: Pagrynir4 k., Silutds sen., Silut6s r. sav.

Sklypo savininkas :Audrius Gedas

Sklypo plotas: 5000 kv. m

Sklvpo tvarkvmo reqlamentai:
I - iem€s sklypo {terttorijos} naudojimo bfrdas ar pobfrdis-gyvenamoii Grtto*ja-

GrGl- maiaauk56iq gyvenamqjq namq statybai;
2 - statiniq aukitis -1-2 auk$tr4 statiniai: maksimalus aukStis iki stogo kaigo {2 m

-pagrindiniam pastatui, 7 m-priklausiniams;
3 - uZstatymo tankumas-l0 proc.;
4 - uistatymo intensyvumas-2O pfiDc.

Planuoiamo iem€s sklypo specialiosios naudoiimo salvqos
{LRV 1992 051z_nutarimas Nr.343 ir 1995 1229 nutarimo Nr.1640 redakcija} :

I p.-ry5iq linijq apsaugos zonos;
I I p,-keliq sanitarinds apsaugos zonos;
Vl p.- elektros linijrl apsaugos zonos{projektuojama);
XXI p.-Zemes sklypai kuriuose [rengtos valstybes melioracijos sistemos ir irenginiai;
XLIX p.-vandentiekio, lietaus ir fekalinds kanalizacijos tinkltl ir frenginiq apsaugos
zonos {projektuojama}.
Seffittt&i:
kodas Zfi&teise tiesti palemines ir anflemines kamunikaciias {tamauiantis daiktas};
kodas Z07-teis€ aptamauti poiemines ir an%emines kamunikacijas {tamauiantis daiktas}

SKLYPAS 2 (tarp ta5kq 3, 4, 5, 6, 7)

Sklypo adresas: Fagryniq k., Silutes sen., $ilutes r. sav.

Sklypo savininkas :Audrius Gedas

Sklypo plotas:2617 kv. m

Sklvpo tvarkvmo reqlamentai:
1 - iemds sklypo (teritorijos) naudojimo bEdas ar pob0dis-gyvenamoji teritoriia-

GIG{- maiaauk5iitl gyvenamqjq namq statyhai;
2 - statinitl aukStis -1-2 aukStq statiniai; maksimalus aukStis iki stogo kraigo 12 m

-pagrindiniam pastatui, 7 m-priklausiniams;
3 - uistatymo tankumas-Z0 ptpc.;
4 - uistatymo intensyvumas-4O proc.

Planuoiamo iem6s sklvpo smcialiosios naudoiimo salvgos
{LRV 1992 A5 Q_nutarimas Nr.343 ir 1995 1229 nutarimo Nr.1640 redakcija}:
I p. rySiq linijq apsaugos zonos {projektuojama);
Vl p.- elektros linijr4 apsaugos zonos (projektuojama);
XXI p.-iemes sklypai kuriuose [rengtos valstybds melioracijos sistemos ir irenginiai;
)(|IX p.-vandentiekio, lietaus ir fekalin€s kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos
zonos {projektuojamos).
Seryitutai:
t<adas ZOttAse fiesti poiemines ir anfremines komunikacijas {tamaujantis daiktas);
kadas Z07-teise aptamauti poiemines ir anEemines komunikacija (tamauiantis daitdas).
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3. Planuojamos teritorijos detalioio plano sprendiniq pasekmiq vertinimas:

aslinkosauginiu bei higieniniu-sanitariniu asoektu:

Siejant planuojamos teritorijos iniinerin[ apnipinimq su Pagryniq gyvenviet€s
cer*ralizustais tinklais, sktypr{ pakra5diu prie kelio Silute-Uiliekniai nustatoma servitutr,l
zona kom u nikacij q tiesim ui ir eksploatacijai.

Sodybr4 apriipinimas geriamuoju vandeniu perspektyvoje numatomas i5 nuo Silutes I
Uilieknius 2007-2008 m. bendroves "Situtes vandenys" planuojamos nutiesti palei keliq
vandentiekio linijos. Tam atvejui, jei iki statybq pradiios 5i vandentiekio linija nebus
ivesta eksploatacijai, kaip laikinas sprendinys, sklypuose numatyti $achtiniai $uliniai,
kurie, prisijungus prie centralizuoto, galestarnautiZem€s sklypqieldiniqprieiiiirai.

Buitines nuotekas, iki bus suprojektuoti ir atvesti centralizuoti kanalizacijos tinklai,
numatoma kaupti individualiuose sandariuose rezervuaruose, jas reguliadai i$veiant i
nuotekr4 valyklq pagal sutartis su eksploatuojaniia [mone "Silutes vandenys".

Buitiniq nuotekq rezeruuarai [rengiami i5 gelZbetonio arba plastiko {stiklaplasdio}.
Pagrindiniai reikalavimaijiems: patikima rezervuarq hidroizoliacija, v€dinimas ir patogus
prtvaiiavimas iisiu rbti ir iSveZti rezervuarq tu rini.

Kaupimo rezervuarai gyvenamq sklypr{ teritorijoje [rengiami pagal nusta$fiqja tvarka
parengt4 suderintq bei patvirtintq technin[ projektq kuriame numatyti atstumai iki
$atiniq gyvenamqiq namq >5 metrq, Sachtiniq Suliniq >25 m.

Rezervuarq turinys turi bfrti reguliariai i5veiamas i nuotekq valymo irenginius pagal
sudarytas sutartis su juos eksploatuojandia imone "$ilutes vandenys".

Vykdant sklyprl pavir$iaus planiravimo darbus, kasant pamatq duobes, tiesiant
komunikacijas ir klojant dangas bfrtina i5saugoti (panaudoti Zeldiniams) dedingqji
dirvoiemio sluoksni. Privalu saugoti melioracijos irenginius, o esant b0tinybei, juos
rekonstruotitik gavus $itutes rajono savivaldyb€s Kaimo reikalq skyriaus sutikimq.
Gyvenamqjq sodybq statybos ir irengimo bei eksploatacijos metu susidariusios atliekos

privalo b8titvarkomos pagal Lietuvos Respublikos atliekqtvarkymo [statymq.
Kelio apsaugindje sanitarin6je zonoje numatyta ieldiniq juosta, maiinantitransporto

fizikines ir oro tarSos poveiki..
Projektuojamuose sklypuose planuojama veikla -maiaauk5t€ gyvenamoji statyba

aplinkosauginiu, bei higieniniu-sanitariniu aspektais derds supandioje aplinkoje.

prieSqaisriniu asoektu :

Vandens €mimas gaisp gesinim ui plan uojamoje teritorijoje perspektyvoje bus galimas
i5 numatomoje tiesti i5 Silutes per Pagryniq gyvenvietg 'l UZleknius vandentiekio trasoje
[rengiamrl hidrantq. Tam atvejui, jei iki statybr4 planuojamoje teritorijoje pradiios 5i linija
nebfrtq ivesta eksploatacijon, numatyta vieta atviram prieSgaisriniam vandens telkiniui
Salia pravaZiavimo kelio.

Statant pastatus ir statinius planuojamucse sodybiniuase sklypuose b*tina vadcvautis
STR 2.02.01 2OO4 {"Gyvenamieji pastatafl; SfR 2.01.04 ("Gaisrin€ sauga. Pagrindiniai
reikalavimai"); RSN139-92 ("Fastatq ir statiniq iaibosauga"); RSN 13&92*("Pastatq ir
statiniq prieigaisrine automatika").

Pastatai turi b[ti aprfrpinti pirmin€mis gaisrq gesinimo priemondmis - ne6iojamais
gesintuvais. Gaisro ispejimuijq patalpose b6tina [rengti autonominius d0mq detektorius.
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