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ZEnnns sKI,ypo, KURro KADASTRTNTs NR.8857/0008:66
Srr.urEs R.sAV.o SAUGV sEN., SAUGV K.,

DETALIOJO PLANO
lr5xrNlvr.t srs n q.Sr.l,s

Planavimo organizatoriai: Zita Jas idns kieni, Stasys Jasiins kas
(pagal Detaliojo teritorij4 planavimo organizatoriaus teisi4 ir
p ar e ig4 p erdav imo 2 0 0 6 - 0 6 - 0 5 s ut ar ti Nr. R5 - (9. 4 0) - I 6 4)

Pluno rengijas: UAB "Nemuno deltos projektai"

l.Esama situacija
Planuojama teritorija yra Silutes rajone, Saugq seniilnijoje, Saugq kaime, MaZosios Lietuvos ir Atgimimo

gatvirl sankirtos pietrytiniame kampe.
Sklypas Siaureje apribotas MaZosios Lietuvos gatve, vakaruose - Atgimimo gatve, pietuose - g;rvenamuoju

Zemes sklypu, kurio kadastrinis Nr. 8857/0008:144. Rytuose sklyp4 riboja pravaLiavimo tarp sklypq kelias
(akligatvis), i5 kurio patenkama i sklyp4. UL pravaLiavimo kelio palei MaZosios Lietuvos gatvg stovi daugiabudiai
gyvenamieji namai.

Planuojamame sklype yra gyvenamasis namas bei pagalbinio lkio pastatai. Sklype yra elektros, rySiu
centralizuoti kaimo vandentiekio tinklai. Buitines nuotekos i5leidZiamos I sandarq nuotekq kaupimo rezervuar1,
esanti sklypo rytineje dalyje. Visame sklype yra melioracijos irenginiai. Sklypo Siaurines dalies Zemes pavir5ius
Zemesnis, dia yra pavir5inio vandens surinkimo melioracinis griovelis. Esant dideliam pavir5inio vandens kiekiui
sklypo dalis semiama vandens.

Duomenys i5 Saugrl g-wenvietes iSplanavimo projekto (patvirtinto 1982-06-23 Silutes rajono LDT VK
sprendimu. Nors planuojamos teritorijos dalis Saugq glvenvietes i5planavimo projekte patenka I individualios
statybos zon1, o dalis i Laliqa zon4 visas sklypas suformuotas ir privatizuotas individualiq gyvenamqjq namq
statybai.

Nors Saugq kaime yra gatves, Siuo metu sklypU ir pastatq adresai su gatviq pavadinimais nesuteikiami.
2. Planuojamos teritorijos sprendiniai

Planavimo tikslas - Zemes sklypo padalinimas, nekeidiant paskirties, specialiqfq Zemes naudojimo sglygrL
servitutq tikslinimas, keitimas arba papildymas.

Planuojamas sklypo padalinimas, nekeidiant sklypo paskirties (esama - kita) ir naudojimo b[do bei pobldZio.
Suformuojami du sklypai, kuriems nustatomas naudojimo bldas - g;venamoji teritorija - G, pobudis- maZaauk5diq
glvenamqjq namq statybos - Gl.

Sklypas I - sklype lieka esamas gyvenamasis namas ir pagalbinio iikio pastatai. Numatomos vietos pastatrl
i5pletimui. [vaZiavimas i sklyp4 paliekamas esamas. Sklypo Siaures vakariniame kampe, Zemiausioje sklypo
vietoje, planuojama vieta atviram vandens telkiniui, kurio irengimui privaloma rengti technini darbo projekt4
ivertinanti Sioje vietoje esandius melioracijos sistemos sprendinius. Reglamentuotas sklypo Zeldynq procentas.
Sklypo inZineriniai tinklai i5lieka esami.

Sklypas 2 - atidalinamas sklypas palei MaZosios Lietuvos gatvg esamo sklypo Siaures rytiniame kampe.
{vaZiavimas I sklypq planuojama i5 esamo privaZiavimo (akligatvio). Sklypo uZstatymo vieta suplanuota ivertinant
MaZosios Lietuvos ir Atgimimo gatviq uZstatymo linijas. Sklype planuojama gyvenamojo namo su priblokuota
pagalbinio Dkio ir garaLo dalimis statyba. Reglamentuotas sklypo Zeldynq procentas. Vandentiekio, rySiq ir elektros
tinklams prisijungti i5 sklypo 1 nustatyti servitutai.

SklypU inZineriniq tinklq prisijungimo prie gyvenvietes tinklq sprendiniai suplanuoti vadovaujantis s4lygomis:
- vandentiekis - pagal UAB ,,Silutes vandenys*,2006-05-15 planavimo sqlygas Nr.(6.24-06)-449i);

buitiniq nuotekq tinklai - [ sandarius nuotekq kaupimo rezervuarus, kuriq sanitarine apsaugos zona -
5m. Sis sprendinys laikinas iki kol bus techni5kai igyvendintas Saugq gyvenvietes centralizuotas
buitiniq nuoteklq kanalizavimas. Rengiant techninius projektus turi blti pasira5omos sutartys del
rezervuanl tu5tinimo ir i5veZimo I biologinius valymo irenginius.
lietaus kanalizacija - pagal UAB ,,Silutes komunalininkas" 2006-05-02 planavimo sqlygas Nr.74 -
lietaus nuotekq nera;
elektra - pasijungimas prie elektros tinklq numatytas pagal AB ,,Vakarq skirstomieji tinklai", Silutes
skyriaus, 2006-05-02 i5duotas planavimo s4lygas Nr. 49000-65;

rySiai - pasijungimas numagtas pagal AB ,,TEO", 2006^05-16 i5duotas planavimo s4lygas Nr.03-2-05-
3464;

- Sildymas - pagal UAB ,,Silutes Silumos tinklai" 2006-05-16 i5duotas planavimo sqlygas Nr.l.16-0510.
Silumos tinklq nera . Planuojamas Sildymas - vietinis, elektra arba kietu kuru.

Tinklq prisijungimui suplanuoti inZineriniq tinkhl koridoriai, nustatlrtos specialiosios naudojimo s4lygos.
Sklypuose esandiq tinklq ir irenginirl aptarnavimui nustatyti servitutai. InZinerinirl tinklq sprendiniai detalizuojami,
rengiant techninius projektus. Sklypuose esandirl melioraciniq tinkhl aptarnavimui nustatyti servitutai.
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3. Planuojamos teritorijos tvarkymo reZimas
SKLYPAS 1

Sklypo adresas: Silutes r.sav., Saugq k.
Sklypo plotas: 2937kv.m.
Sklypo savininkai: Zita Jasdenskiene, Stasys Jasdenskas.
Sklvpo tvarkvmo REGLAMENTAI:
1 - teritorijos naudojimo biidas - g;ruenamoji teritorija - G; pob[dis - maZaauk5diq glvenamqjq namq

statybos - Gl;
2 - leistinas pastatrl auk5tis, metrais - maksimalus pastato auk5tis iki stogo kraigo - 10,0m;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - l5%;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - 20oh;
a - Zeldynq plotas -21%;
Planuojamo (Zemes sklypo) specialiosios naudojimo salygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr. I 640 redakcija):

- Ry5iq linijq apsaugos zonos - I punktas;
- Elektros linijq apsaugos zonos - VI punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zonos - XLIX punktai;
- Lemds sklypai, kuriuose irengtos valstybei priklausandios melioracijos iite-os bei irenginiai - XX punktas

Servitutai
- kodas 207 - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
- kodas 208 - teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) - sklypui 2

vandentiekio, rySiq ir elektros tinklams prisijungti;
SKLYPAS 2
Sklypo adresas: Silutes r.sav., Saugq k.
Sklypo plotas: 996 kv.m.
Sklypo savininkai: Zita Jasdenskiene, Stasys Jasdenskas.
Sklypo tvarkvmo REGLAMENTAI:
1 - teritorijos naudojimo biidas - gyvenamoji teritorija - G; pobudis - maZaauk5diq glvenamqjq namq

statybos - Gl;
2 - leistinas pastatrl aukStis, metrais - maksimalus pastato auk5tis iki stogo kraigo - 10,0m;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais -20o/o;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - 25o/o;

a - Zeldynq plotas -20%;
Planuojamo (Zemes sklypo) specialiosios naudojimo salygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr. 1 640 redakcija):

- Ry5iq linijq apsaugos zonos - I punktas;
- Elektros linijq apsaugos zonos - VI punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zonos - XLIX punktai;
- Z,emes sklypai, kuriuose irengtos valstybei priklausandios milioracijo, ,it"*o. bei lrenginiai - XXI punktas

Servitutai:
- kodas 108 - teise naudoti poZemines ir antLemines komunikacijas (vie5pataujantis daiktas) - sklype I

vandentiekio, rySiq ir elektros tinklams prisijungti;
- kodas 207 - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

4.Planuojamo sklypo detaliojo plano sprendiniq pasekmiq vertinimo ataskaita
Planuojamas sklypo padalinimas, nekeidiant sklypo paskirties (esama - kita). Suformuojami du sklypai,

kuriems nustatomas (esamas) naudojimo b[das - gyvenamoji teritorija - G, pobfdis - maZaauk5diq gyvenamqiq
namq statybos - Gl.

Sklypas I - sklype lieka esamas gyvenamasis namas ir pagalbinio fikio pastatai. Numatomos vietos pastatq
i5pletimui. [vaZiavimas i sklypa paliekamas esamas. Sklypo Siaures vakariniame kampe, Zemiausioje sklypo
vietoje, planuojama vieta atviram vandens telkiniui (iki 300m'?pavir5iaus ploto), kurio irengimui privaloma rengti
technini darbo projekt4 ivertinant[ Sioje vietoje esandius melioracijos sistemos sprendinius. Reglamentuotas sklypo
Zeldynq procentas. Sklypo inZineriniai tinklai i5lieka esami.

Sklypas 2 - atidalinamas sklypas palei MaZosios Lietuvos gatvg esamo sklypo Siaures rytiniame kampe.

{vaZiavimas I sklyp4 planuojamas i5 esamo privaLiavimo (akligatvio). Sklypo uZstatymo vieta suplanuota ivertinant
MaZosios Lietuvos ir Atgimimo gatviq uZstatymo linijas. Sklype planuojama gyvenamojo namo su priblokuota
pagalbinio iikio ir garaLo dalimis statyba. Reglamentuotas sklypo Zeldynq procentas. Vandentiekio, rySiq ir elektros
tinklams prisijungti i5 sklypo I nustafti servitutai.

Sklypq inZineriniq tinklq prisijungimo prie g,venvietes tinkl4 sprendiniai suplanuoti vadovaujantis sqlygomis:
- vandentiekis - pagal UAB ,,Silutes vandenys*,2006-05-15 planavimo s4lygas Nr.(6.24-06)-aa!iD);
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