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Detalusis planas

AISKINAMASIS NASTAS

Zemes sklypo Pakalnes kaime detalioio plano tikslas nekeidiant Zemes

naudojimo paskirties ir bldo bei sklypo ribq, patikslinti Zemes sklypo uZstatymo
reglamentus, pritaikant sodyb4 kaimo turizmui.

Plan avimo organizatoriusz s av i ni nke D a iv a S t an i,s I ov a i t i e ne

Silutes rajono savivaldybes administraciios direktoriaus isakymas del detaliojo plano

organizatoriaus teisiq ir pareigq perdavimo ir sutarties sudarymo,2005 m, birZelio l5 d. Nr.
Alh66gjama teritorija yra Nemuno deltos regioniniame parke- kuriame yra parvirtinti 

_

nuostatai Lietuvos Respublikos,Vyriausybes 2001m. lapkrid.io 7 d. nutarimu Nr. 13 12 (Zitt..
2001. Nr. e5-335)

Planuojamoje teritorijoje yra vienas kitos paskirties Zemes sklypas, kurio
naudojimas btrdas yra individualiems namams/statiniams statyti.
Kadastrinis Nr. 88540006:302, sklypo plotas 0,7475 ha., priklauso nuosavybes teise Daivai
Stanislovaitienei.

trSAMA PADETIS
Sklype stovi trys buvusios sodybos statir:riai. Pagrindinis namas ir kiti

priklausiniai yra utilitarios architektlros ir i5liekamosios vertds neturi. I5 Siaures yra kitas
privatus sklypas priklausantis Niiolei Auk5tikalnienei, i5 rytq puse sklypas priklausantis
Albertui Raumantui it Metai Ramantienei. Likusios ribos eina kelio sankasos apatine riba.
ZeIdinitl maLai. Siaurineje sklypo dalyje spygliuoditl medZiq grupe.

DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

Tikslines Zem€s paskirtis ir jos pakeitimai, statiniq ir irenginiq i5destymo pobiidis.
Planuoiamoje teritorijoje Zemes naudojimo paskirtis paliekama esama, bet sodyba bus

naudoiama kaimo turizmui. Statiniq kiekis paliekamas esamas: pagrindinis gyvenamas

nartas ir du priklausiniai ([kinis pastatas ir pirtis). Pagal sqlygas i5duotas Klaipedos regiono

aplinkos apsaugos departamento sodyboje gali blti ne daugiau kaip 20 kambariq skirtq
turistq nakvynei. Viename i5 minetq pastatq leistina irengti kavinq turistq ir kitq lankyto.iq
aptarnavimui. Statiniai i5destomi sklype dispersiSkai, jq konkreti vieta reglamentuoiama tik
del infrastrukturos ( vandens greZinio, biologiniq valymo irenginiq bei ma5inq stove.iimo
aik5teles. {vaZiavimas i sklyp4 numatytas nuo esamo kelio D2.1 kategorijos. Automobiliq
parkavimas projektuojamas savame sklype prie ivaZiavimo.
Planuojamos teritorijos tvarkymo reZimo apraSomoji lentele pateikta pagrindiniame
breZinyje
Urbanistiniai, architektflriniai, paveldosauginiai', gamtosauginiai teritorijos tvarkymo ir
naudojimo parametrai
Planuojamas sklypas yra Nemuno deltos regioninio parko teritoriioie. Pagal Nemut.to deltos
regioninio parko reglamento tvarkymo plan4 jis yra ekosistemas iSsaugandio (konservacinio
fikininkavimo kra5tovaizdLio tvarkymo zonose (polderiuose) - ZpEk. Sioie teritorijo.f e namai
gali bflti statomi tik esamose ar buvusiose sodybose (kai yra iSlikp buvusitl statinirl ar sodq

liekanLl arba kai sodybos yrapaLymetos vietoves ar kitose planuose). Planuojama sodyba yra
pai.ymeta Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plane.
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Pagal bendruosius saugo.iamq teritorijLl nuostatus projektuojamos sodybos pastatai turi
atitikti Nemuno deltos charakteringus sklypo iSplanavimo principus ir pastatq architekturos
tip4. Pastatai diferencijuojami pagal paskirti: pagrindinis gyvenamas namas ir priklausiniai
(Ukinius pastatu, pirtf. Visam pajuriui (pievininkq, laukininkrl) sodybose yra bfldingas
principas smulkius [kinius pastatus (kluon4 tvart4, arklidq, viStidg, kleti) apjungti i vien4
t[ri. Todel kartais lkinis pastatas yra trigubai didesnis uZ pagrindinl nam4. Tokiems
multifunkcines paskirties pastatams yra bldingi ertikiai. (paauk5tinta pastoges perimetrind
dalis). Tokie ertikiai yra budingi gyvenamiems Zvejq namams (tinklq dZiovinimui).
Sklypui yra numatomas restauravimo atklrimo tvarkymo reZimas (galima nauia statyba), bei

riboto naudojimo reZimas (negalima lkine veikla).
Planuoiamame sklype yra tik pavieniai menkaverdiai krlmai ir keli spygliuodiai medZiai. Visi
medZiai saugomi. Papildomai Zeldinama vakarind sklypo riba ir keliais vertingq ruSiq
rnedZiais papildoma spygliuodiq salele.

PrieSgaisrind dalis.

n Nauii pastatai statomi mediniai ir priklauso P1 statiniq grupei.
ISores gaisrq gesinimas numatomas i5 netoliese esamq atvirq vandens telkiniq (Pakalnes upe)
Atstumas iki statiniq 55 - 70 m.

InZineriniai tinklai.
Pagal i5duotas technines sqlygas sklype numatomas elektros tiekimas bei vietiniai vandens ir
nuotekq tinklai.

Elektrotechnin€ dalis
Aprupinimui elektra numatyta nauja 1010,4 kV modulind transformatorine vietoje esandios

Minsko tipo KTP Rn-103.

Vandentieka, tikio ir lietaus nuotekos
Greta projektuojamo sklypo vandentiekio ir nuotekq tinkhi nera. Vandens tiekimas
numatytas ir artezinio Sulinio, kurio apsaugos zonal0 m. Buitinds nuotekos suretrkamos ir
biologiSkai i5valytos i5leidZiamos i atvir4 tekandio vandens telkini, Pakalnes upE.

Lietaus nuotekos nesurenkamos, nes kietos dangos sudaro maLqneuZstatytos teritorijos plot4.
^\ Dominuoianti sklypo dalis yra natlrali veja ir lietaus nuotekos susigeria i grunt4. Bendras

sklypo plotas 1415 m2. Orientacinis pavir5iniq (lietaus) nuotekq kiekis 4336,26 m'/per metus.

Sildymas
Sildymas vietinis. Techninio projekto stadijoje bus numatyta patalpa katilinei.
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