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Planavimo organizalorius: Silutes rajono savivaldyb€s adm inistracijos direktorius
Teritorijq planavimo dokumentas: Detalusis planas - Zem€s sj<lypo, kurio- kadastrinis

Nr. 88 1 710006: 1 54, Macikr4 k., Silutds sen., Silut€s r. sav.

*ISKIHAITASIS RASTAS

1. Planuojamos terttorijos bendrieji duomenys

Planuojamas Zem€s sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8817/0006:154, nuosavyb€s teise
priklausantis Agotai Kulie5ienei, yra vakarin€je Macikq gyvenviet€s dalyje, prie
Zudermano gatv€s. 1401 kv. m ploto iem6s frkio paskirties iem€s sklypas vakaruose
ribojamas valstybinio iemds fondo Zem€s, Siaur€je- privataus iem€s sklypo,kudo
kadastrinis Nr. 881 710006:228, rytuose-asmeninio 0kio iem€s.

I niinerini q kom u nikacij q plan uojamoje teritorijoje nera.
Sklypui nustatytos atitinkamos specialiosios iem€s naudojimo sqlygos

{LRV 1gg2 05 12 nutarimas Nr. 343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr. 1540 redakcija}:
p. XXIX -vandens telkiniq apsauginds juostos ir zonos.
Planuojamame sklype nustatyti servitutai:
202-kel io servitutas-teisd naudotis pesdiqjq taku {tamaujantis daiktas};
205-statiniq servitutas.

Planavimo tikslas-esamo privataus iem€s Ekio paskirties iem€s sklypo paskirties
keitimas i maZaaukff€s gpenamosios statybos paskirt[.

2. Sprendiniai

Pagal iSduotas sqlygas ir nustatytq procedfrrA esamame privadios nuosavyb€s
iem6s sklype, keidiant jos iem€s frkio paskirti i kitq, suformuojamas individualios
gyvenamosios statybos sklypas bei nustatomi jo uZstatymo reglamentai, patikslinamos
s pecialiosios iem€s naudojimo sqlygos bei servitutai.

[vaiiavimai Isklypq numatyti du: pagrindinis- i6 Zudermano gatues ir kitas- per pralaidq
i5 vakan4 puseje esamo pravaiiavimo kelio.

Sodybos apr&pinimas geriamuoju vandeniu numatomas i5 linijos nuo Silutes
pensionalo vandentiekio grgiinio. Artimoje perspektyvoje - 2007-2008 m. I Maciku
gyvenvietE. bendrovd "Silutes vandenys" planuoja nutiesti vandentiekio magistralinius
tinklus..

Buitines nuotekas, iki bus suprojektuoti ir atvesti centralizuoti kanalizacijos tinklai,
numatoma kaupti individualiame sandariame rezervuare, jas reguliariai i5veiant I
nuotekq valyklq pagal sutartis su eksploatuojandia [mone "Silut€s vandenys".

Siejant planuojamos teritorijos iniinerin[ aprfrpinimq su miesto centralizuotais tinklais,
sklyprl pakra66iu pde ivaiiavimq L sklypus nustatoma servitutq zonos aptarnaujandiq
komunikacijq tiesimui ir eksploatacijai.
Elektros energijos tiekimas bus pajungtas pagal VST i5duodamas TP technines

sqlygas,
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Planuojamos britorijos tva*ymo reiimas

Sklypo adresas: Macikr4k., Silutes sen., Silutes r. sav.

Sklypo savininkas :Agota Kulie$ien€

Sklypo plotas: 140{ kv. m

Sklvpo tvarkymo rcglamentai:

{ - iemds sklypo (teritorijos} naudojimo b$das ar pobfrdis-gyvenamoji hritoriia-
GtGl - maiaaukS6iq gyvenamdq namq statybai;

2 - stdiniq auk3tis -1-2 auk3tq statiniai; maksimalus auk$tis iki stogo kraigo 12 m
-pagrindiniam pastatui, 7 m-priklausiniams;

3 - uistartymo tankumas-25 proc.;
4 - uistatymo intensyvumas-50 proc.
a - Slaitiniai stogai

Planuoiamo iem6s sklypo snecialiosios nat|doiimo salvgos
{LRV 1SS2 05 12 -nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.t8l0 redakcija} :

I p. +yiittlinijqapsaugos zonos;
Vl p, --elektros linijqapsaugos zonos;
XXIX p.-vandens telkiniq apsaugos juostos ir zonos;
XLIX p.-vandentiekio, lietaus ir fekalin6s kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos
zonos (projektuojama).

Seryif.rtaf:
kodas 202-kelio servifnfas-teis€ naudafspesdtrlfi{ taku (tamaujantis dait<tas};
kodas Zfi*pastaft4serwfufas (tamauiantis daiktas) ;
kodas z0Gfeise tiesti paiemines ir anfr,emines komunikacijas {tamaujantis daiktas):
kodas 207-teis€ aptamauti paiemines ir anfremines komunikacijas {tamaujantis daiktas}

3. Planuojamos teritorijos detaliojo plano sprendiniq pasekmiq ve*inimas:

aplinkosauoiniu bei higieniniu-sanitariniu aspektu:

Sodybos apropinimas geriamuoju vandeniu numdomas iS linijos nuo $ilutes
pensionato vandentiekio grgiinio. Artimoje perspektyvoje - 2007-2008 m. i Maciku
gprenvietq. bendrov€ "$ilutes vandenys" planuoja nutiesti vandentiekio magistralinius
tinklus,.

Buitines nuotekas, iki bus suprojektuoti ir atvesti centralizuoti kanalizacijos tinklai,
numatoma kaupti individualiame sandariame rezervuare, jas reguliariai i5veiant I
nuotekq valyklq pagal sutartis su eksploatuojanda imone "Silutes vandenys".

Buitiniq nuotekq rezervuaras irengiamas i5 gelZbetonio arba plastiko {stiklaplasfio}.
Pagrindiniai reikalavimai: patikima rezervuaro hidroizoliacija ir pertogus privaiiavimas
iSsiurbti ir i5ve2ti rezervuaro turini.

Kaupimo rezeryuaras gyvenamq sklypqteritorijoje [rengiamas pagal nustatytqia tvarka
pareng{4 suderintq bei patvirtintq techninl projekte kuriame numatytas atstumas iki
gyvenamojo namo ne ma2iau 5 mettq.

Vykdant sklypq pavir$iaus planiravimo da$us, kasant pamatq duobes, tiesiant
komunikacijas ir klojant dangas b*tina i3saugoti (panaudoti ieldiniams) derlingqif
dirvoiemio sluoksn[.

Gyvenamqiq sodybq statybos ir [rengimo bei eksploatacijos metu susidariusios atliekos
privalo bEtitvarkomos pagal Lietuvos Respublikos atliektltvarkymo [statymq..

Projektuojamame sklype planuojama veikla -maZaauk5t€ gyvenamoji statyba
aplinkosauginiu, beihigieniniu-sanitariniu aspektais derds supandioje aplinkoje.



prieSgaisriniu asoektu :

Atviras prie5gaisrinis vandens telkiny+tvenkinys tinkamas galimam gaisro gesinimuii6
lauko yra prie pat planuojamo sklypo. Privaiiavimo ir apsisukimo aik5tele turi b0ti[rengta
atitinkamai rcspublikines statybos normos RSN 136-92 reikalavimams.

Vandens Emimas gaisrqgesinimui planuojamoje teritorijoje perspektyvoje bus galimas
ir i3 numdomame i5vystyti Macikq gyvenvietBje vandentiekio tinkle [rengiamrl hidrant4

Statant pastatus ir statinius planuojamuose sodybiniuose sklypuose bfrtina vadovautis
STR 2.02.01 2OA4 ("Gyvenamieji pastatai"); STR 2.01.04 ("Gaisrin€ s€ruga. Pagrindiniai
reikalavimai"); RSN19992 ("Pastatq ir statiniq iaibosauga"); RSN 138-92*fPastatq ir
statiniq prie6gaisrin€ automatika").

Pastatai turi b0ti apriipinti pinnin€mis gaisrq gesinimo priemon6mis-ne5iojamais
gesintuvais. Gaisro igpejimuijq patalpose b0tina [rengti autonominius diimq detektorius.
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