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ZrvrEs sr(Lypo, KURro KADASTRTNTS NR. 884010002:260

Snurns R. sAv., Srr.urns sEN., PAGRYNIV KATME,
DETALIOJO PLANO

lrSrrNlvrasrs n,q.Sr.q,s

Planavimo organizatorius: Silutds rajono savivaldybds
ad ministracij os direktorius

Plano rengdjas: UAB "Nemuno deltos projektaio'

I. ESAMA SITUACIJA - ANALIZE
Planuojamas Zemds sklypas yra Silutet rajone, Silutes seniiinijoje, Pagryniq kaime, sklypo kadastrinis

numeris - 8840/0002:260. Patekimas I teritorij4 i5 Zemetvarkos projekte suprojektuoto privaZiavimo, atsi5akojandio

nuo K.Griniaus gatves.

Sklypo gretimybes - pietq puseje sklypas ribojasi su laisvo valstybinio fondo Zeme ir Zemes [kio paskirties

sklypu, kurio kadastrinis Nr.88 4010002:79, vakaruose su Zemes sklypu, kurio kadastrinis Nr.884010002:144, Siame

sklype, vadovaujantis 2004-03-09 planavimo s4lygomis, suplanuoti sklypai, vakaruose su Zemds fikio paskirties

sklypu, kurio kadastrinis Nr.8840/0002:205, Siaureje - su Zemes iikio paskirties sklypu, kurio kadastrinis

Nr.8840/0002:261.
Sklype yra gyvenamasis namas ir pastatas - dantrl techniko laboratorija bei riisys. Sklypas apZeldintas

pietineje dalyje, reljefas tolygus. I5 inZineriniU tinklq sklype yra elektra, vandentiekis, uZdaras buitiniq nuotekq

kaupimo rezervuaras. Sklypo pietine dalimi praeina orine elektros (35kV) linijos trasa, sklype yra melioracijos

irenginiai.
Planuojama teritorija yra Pagryniq gyvenvietes Siaurineje dalyje, i5sidesdiusi vienos i5 pagrindiniq gatviq

(K.Griniaus gatve) t4soje. I Pagryniq gyvenvietes generalini planq teritorija nepatenka (patvirtintas 1987-04-23

Silutes rajono LDT VK sprendimu Nr.64), bet 5i Pagryniq gyvenvietds zona yra Silutes miesto itakos zonoje,

kurioje intensyviai plediasi gyvenamoji teritorija (aplinkines teritorijos suplanuotos arba planuojamos gyvenamajai

statybai.

2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI
Planavimo tikslas - Zemes iikio paskirties Zemes sklypo pagrindines tikslines Zemes naudojimo paskirties

keitimas I kit4 paskirt! nustatant glvenamqjq teritorijrl naudojimo b[d4 ir maZaauk5diq gyvenamqlU namrl statybos

pobndi sklypo padalijimas, uZstatymo reglamentq nustatymas, specialiqiq Zemes naudojimo sqlygq servitutq

tikslinimas, keitimas arba papildymas.
Planuojamo sklypo Zemes paskirtis i5 Zemes flkio keidiama i kitq. Sklypas padalinamas suformuojant tris

sklypus, kuriems nustatomas naudojimo biidas - g)'\ienamosios teritorijos - G, pobUdis - maZaauk5diq gyvenamqjq

namq statybos - Gl. Vienas sklypas (sklypas 4), kuriam numatomas naudojimo bUdas - inZinerines infrastruktiiros

teritorijos- I, naudojimo pobldis - susisiekimo ir inZineriniq tinklq koridoriams - 12. Sklypas I suformuojamas

prie esamos gyvenamosios sodybos. Kiti du sklypai formuojami teritorijos Siaurineje dalyje. PrivaZiavimas prie jq
(sklypas 4) numatytas per sklype, kurio kadastrinis Nr.8840/0002:144 nustat5,t4 servitut4- kelio servitutas - teise

eiti, vaZiuoti pravaZiuoti keliu (2007-03-27 sutartis). Servituto plotas ir ribos nustatlti vadovaujantis Zemes sklypo,

kurio kadastrinis Nr.8840010002:144, Silutes r.sav., Silutes sen., Pagryniq kaime, detaliojo plano sprendiniais (

detalusis planas parengtas vadovaujantis Silutes rajono savivaldybes tarybos..2006-03-23 sprendimu Nr.Tl-1026,

Silutes rajono administracijos direktoriaus 2005-04-20 isakymu Nr.Al-343). Siame sklype planuojama [rengti D2-2

kategorijos privaZiavimo keli4 (akligatvis), vandentiekio, perspektyvines buitiniq nuotekrl linijos ir elektros tinkhl
koridori6 prie5gaisrini vandens telkini ir prie5gaisrinE aik5telg.

Sklypas 1 - sklype lieka esamas gyvenamasis namas, pastatas - dantq techniko laboratorija ir kiemo rusys.

Sklypo Siaures rytineje dalyje planuojama uZstatymo zona.fvaLiavimas i planuojamq sklypqpaliekamas esamas -
i5 privaZiavimo atsiSakojandio nuo K.Griniaus gatves. Sklypo prisijungimas prie naujq inZineriniq tinklq
(perspektyvines buitiniq nuotekq linijos) suplanuotas per inZinerines infrastrukt[ros koridoriq numatytq kelio

servituto ribose.
Sklypas 2, 3 - atidalinami sklypai Siaurineje planuojamos teritorijos dalyje. Sklypuose planuojamas

gyvenamqjrl namq su priblokuotais ar atskirai stovindiais pagalbiniais pastatais uZstatymas. UZstatymo linija
formuoj ama ivertinant sklype I esam4 uZstatymq.

PrivaZiavimas prie jq numatfas per sklype, kurio kadastrinis Nr.8840/0002:144 nusta\44 servitut4- kelio

servitutas - teise eiti, vaZiuoti pravaZiuoti keliu (2007-03-27 servituto nustatymo sutartis). Servituto plotas ir ribos

nustatyti vadovaujantis Zemes sklypo, kurio kadastrinis Nr.8840010002:144, Silutes r.sav., Silutes sen., Pagryniq

kaime, detaliojo pluno .p."ndiniais-( detalusis planas parengtas vadovaujantis Silutes rajono savivaldybes tarybos

2006-03-23 sprendimu Nr.T1-1026, Silutes rajono administracijos direktoriaus 2005-04-20 [sakymu Nr.Al-343).
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Siame sklype planuojama irengti D2 2 kategorijos privaZiavimo keliE (akligatvis), vandentiekio, perspektyvines

buitiniq nuotekq linijos ir elektros tinklq koridoriq, prie5gaisrini vandens telkini ir prie5gaisrinp aik5telg.

Planuojamq sklypq inZineriniai tinklai - centralizuotq vandentiekio, nuotekq ir elektros tinklq pasijungimas

i5 magistraliniq tinklq suplanuotas per inZinerines infrastrukt[ros koridoriq numa[44 kelio servituto ribose.

UZstatymo architekt[rines i5rai5kos priemonds nereglamentuojamos. Numatomas sklypq Zeldinimas

vadovaujantis STR 2.02.09:2005" Vienbudiai gyvenamieji namai" reikalavimais - ne maLiau 25o/o neuLstaS4o

sklypo ploto.
InZineriniai tinklai

Sklypq inZineriniai tinklai sprendZiami gyvenvietes infrastrukturoje, prisijungiant prie Pagryniq

gyvenvietes esamq inZineriniq tinklq:
- 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 ,,Silrtes vandenys" 2006-06-07 i5duotas sqlygas Nr. (6.24-06)-

58(s 1 2);
- buitiniq nuotekq kanalizavimas - i Pagryniq g;ruenvietes generaliniame plane suprojektuotus buitinirl

nuotekq tinklus. Iki kol bus techni5kai iglvendintas Sis sprendinys, buitiniq nuotekrl kanalizavimas

planuojamas i sandarius nuotekq kaupimo rezeryuarus, kuriq sanitarine apsaugos zona - 5m. Rengiant

techninius projektus turi buti pasira5omos sutartys su UAB ,,Silutes vandenys" ddl rezervuarq tuStinimo

ir i5veZimo i Situtes miesto biologinius valymo irenginius.
- lietaus nuotekos - lietaus nuotekrl ndra, pagal UAB ,,Silut6s komunalininkas" 2006-06-02 i5duotas

planavimo s4lygas Nr. I 03;

- elektra - pasijungimas prie elektros tinkhl numatltas pagal AB "Vakarq skirstomieji tinklai", Silutes

skyriau s, 2006 -0 6-07 i Sduotas planavimo s4lygas Nr.49000-78 ;

- rySiai - pagal AB TEO LT 2006-06-05 iSduotas planavimo s4lygas Nr.03-2-05-4068;
- Sildymas - vietinis, Sildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, [vertinant

pasirinktos sistemos techninius ir normat,'rrinius reikalavimus ;

- melioracijos sistemos - rengiant pastatq ir statiniq techninius projektus ivertinti esamas melioracijos

sistemas ir jq rekonstrukcijai u. iskelirnui keliamus reikalavimus, pagal Silutes rajono savivaldybes

admin i stracij os kaimo reikalq skyriaus 200 6 -07 -0 1 s4lygas Nr. KR3 -3 7 8 ;

Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numat5.tos specialiosios Zemes naudojimo s4lygos. Tinkhl
prijungimui ir aptarnavimui numatl4i servitutai. InZineriniq tinklq sprendiniai detalizuojami rengiant techninius

projektus.
Gaisrine sauga

Gaisirl gesinimui, projektuojamas atviras vandens telkinys iki 300m2 paviriiaus ploto, kuris suplanuotas

servituto ribose. PrivaZiavimui prie prieigaisrinio vandens telkinio projektuojama kietos dangos 12mx12m

prie5gaisrine apsisukimo aikStele.

3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REZIMAS
SKLYPAS 1

Sklypo adresas: Sil.,t"r r.sav. Sil.ttes sen., Pagryniq k., K.Griniaus g.14.

Sklypo plotas: 6307kv.m
Sklypo savininkai: Darijus Valodska, Giedre Valodskiene.
Sklypo tvarkvmo RE GLAMENTAI:
1 - teritorijos naudojimo bDdas - gyvenamoji teritorija - G; pobiidis - maZaauk5diq gyvenamqiq namrl

statybos - Gl;
2 - leistinas pastatrl aukStis, metrais - l2''0m;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - \oh;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - 18%;

a - Zeldynq plotas - 23%o;

Pfanuoiauo (Zemes sklypo) specialiosios naudojimo s4lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 it 1995 12 29

nutarimo Nr. 1 640 redakciia):
- Ryiill linijq apsaugos zonos - I punktas;
- Elektros linijq apsaugos zona - VI punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinkhl ir irenginiq apsaugos zona - XLIX punktas;

- Zemes sklype [rengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei irenginiai - XXI punktas;

Servitutai:
- kodas 101 - kelio seruitutas (vie5pataujantis daiktas) - sklype, kurio kadastrinis Nr. 884010002:144;

- kodas 106 - teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas (vie5pataujantis daiktas) - sklype, kurio
kadastrinis Nr. 8840/0002:144 ir sklype 4;
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- kodas 108 -teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (vieSpataujantis daiktas) - sklype, kurio

' kadastrinis Nr. 8840/0002:144 ir sklype 4;

r kodas 201 - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

- SKLYPAS 2
Sklypo adresas: Silutes r.sav. Silutes sen., Pagryniq k. - prieS rengiant sklypo geodezinius matavimus planavimo* organizatorius turi kreiptis i Silutes rajono savivaldybE, kad sklypui biitq suteiktas tikslus adresas.

" 
Sklypo plotas: 2088kv.m.
Sklypo savininkai: Darijus Valodska, Giedre Valodskiene.

r Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI:
I - teritorijos naudojimo budas - gyvenamoji teritorija - G; pobudis - maZaauk5dirl gyvenamqjq namqo 

statybos - Gl;
,- 2 - leistinas pastatrl auk3tis, metrais - 12,0m;

3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - 22Yo;

' 4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - 32Yo;

^- Zeldynq plotas -20%;
Planuojamo (Zemes sklypo) specialiosios naudojimo sEllzgos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 tr 1995 12 29

i nutarimo Nr.1640 redakcija):
- Ryiiq linijq apsaugos zonos - I punktas;

Elektros linijq apsaugos zona - VI punktas;
Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinkhl ir irenginiq apsaugos zona- XLIX punktas;

- Lemes sklype irengtos valstybei priklausanSios melioracijos sistemos bei irenginiai - XXi punktas;
- Servitutai:

kodas 101 - kelio servitutas (vieSpataujantis daiktas) - sklype, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:144 ir
sklype 4;
kodas 106 - teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas (vie5pataujantis daiktas) - sklype, kurio
kadastrinis Nr. 8840/0002:144 ir sklype 4;

- kodas 108 - teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (vie5pataujantis daiktas) - sklype, kurio
_ kadastrinis Nr. 8840/0002:144 ir sklype 4;

kodas 207 -teisd aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

SKLYPAS 3" 
Sklypo adresas: Silutes r.sav. Silutes sen., Pagryniq k. - prie5 rengiant sklypo geodezinius matavimus planavimo

. organizatorius turi kreiptis i Silutes rajono savivaldybp, kad sklypui biitq suteiktas tikslus adresas.
Sklypo plotas: 1 579kv.m., Sklypo savininkas: Darijus Valodska, Giedre Valodskiene.

- Sklvpo tvarkymo REGLAMENTAI:
1 - teritorijos naudojimo budas - gyvenamoji teritorija - G; pobudis - maZaauk5diq gyvenamqf q namq

- statybos - Gl;
2 - leistinas pastatq aukitis, metrais - 12,0m;- 
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - 25%;

', 4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - 35oh;
a - Zeldynq plotas - I9%;

l' Planuojamo (Zemes skl),po) specialiosios naudojimo s4lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29

_ nutarimo Nr.1640 redakcija):
- RySiq linijq apsaugos zonos - I punktas;

T - Elektros linijq apsaugos zona - Vl punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zona- XLIX punktas;

2,emds sklype irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei irenginiai - XXI punktas;
, Servitutai:

- kodas 101 - kelio servitutas (vieSpataujantis daiktas) - sklype, kurio kadastrinis Nr. 884010002:144;
kodas 106 - teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas (viespataujantis daiktas) - sklype, kurio

, kadastrinis Nr. 8840/0002:144 ir sklype 4;
- kodas 108 - teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (vie5pataujantis daiktas) - sklype, kurio

- kadastrinis Nr. 8840/0002:144 ir sklype 4;
- kodas 207 - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
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SKLYPAS 4
Sklypo adresas: Silutes r.sav. Silutes sen., Pagryniq k.
Skfypo plotas: 457 kv.m.
Sklypo savininkas: Darijus Valodska, Giedre Valodskiene
Sklvpo tvarklumo RE GLAMENTAI :

1 - teritorijos naudojimo biidas - inZinerines infrastrukt[ros teritorijos- Io naudojimo pobudis - susisiekimo ir
inZineriniq tinklq koridoriams - 12;
2 - leistinas pastatq auk5tis, metrais - maksimalus pastato auk5tis iki stogo kraigo - --;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais * ---;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - ---;
Planuojamo (Zemes skl)zpo) specialiosios naudojimo s4lygos (LRV 1992 05 12 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;
- lemes sklype lrengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei irenginiai - punktas XXI;
Servitutai:
- kodas 1 01 - kelio servitutas (vieipataujantis daiktas) - sklype, kurio kadastrinis Nr.884 010002:144;
- kodas 108 - teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (vie5pataujantis daiktas) - sklype, kurio

kadastrinis Nr. 8 840/000 2: I 44;
- kodas 201 - kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) - sklypams 2, 3;
- kod as 206 - teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) - sklypams 1,2,3;
- kodas 207 - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
- kodas 208 - teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) - sklypam s 7, 2, 3;

4. PLANUOJAMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIU PASEKMIU VERTINIMO
ATASKAITA

Planuojamo sklypo Zemes paskirtis i5 Zemes Dkio keidiama I kitE. Sklypas padalinamas suformuojant tris
sklypus, kuriems nustatomas naudojimo biidas - gyvenamosios teritorijos - G, pobiidis - maZaauk5diq gyvenamqjq
namrl statybos - Gl. Vienas sklypas (sklypas 4), kuriam numatomas naudojimo budas - inZinerines infrastruktflros
teritorijos- I, naudojimo pobiidis - susisiekimo ir inZineriniq tinkhl koridoriams - 12. Sklypas I suformuojamas
prie esamos glvenamosios sodybos. Kiti du sklypai formuojami teritorijos Siaurineje dalyje. PrivaLravimas prie.jrl
(sklypas 4) numat54as per sklype, kurio kadastrinis Nr.8840/0002:144 nustaqitqservitut4- kelio servitutas -teise
eiti, vaZiuoti pravaLiuoti keliu (2007-03?7 sutaftis). Servituto plotas ir ribos nustatyti vadovaujantis Zemes sklypo,
kurio kadastrinis Nr.8840010002:144, Silutes r.sav., Silutes ien., Pagryniq kairne, detaliojo plano sprendiniais
(detalusis planas parengtas vadovaujantis Silutes rajono savivaldyber tarybos 2006-03-23 sprendimu Ni.tt-tOZ6,
Silutes rajono administracijos direktoriaus 2005-04-20 isakymuNr.Al -343). Siame sklype planuojama irengti D2-2
kategorijos privaZiavimo keli4 (akligatvis), vandentiekio, perspektyvines buitiniq nuotekrl linijos ir elektros tinklrt
koridoriq, prie5gaisrinI vandens telkini ir prie5gaisring aik5telg.
4.1 . aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos uZtikrinimo aspektu

Nei planuojama teritorija nei jos gretimybes nri:ra sanitaring apsaugos zone formuojantys objektai, todel
detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai bei gretimybems triukSmo, atmosferines
tar5os, natlralaus apSvietimo aspektais neturds.

Sklypq inZineriniai tinklai sprendZiami gyvenvietes infrastruktiiroje, prisijungiant prie Pagrynir.1
gyvenvietes generaliniame plane suprojektuotq ir irengtq inZineriniq tinklq, vadovaujantis planavimo sqlygomis.
Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios Zemds naudojimo sqlygos. Tinklq
prijungirnui ir aptarnavimui numatyti servitutai. InZineriniq tinklq sprendiniai detalizuojami rengiant techninius
projektus.

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos
uZtikrinimo aspektu neturds.
4.2 erdviniu - urbanistiniu (kraStovaizdZio formavimo) aspektu

Planuojama teritorija nepatenka i kra5tovaizdZio vertybiq sudeties turindi4 teritorij4. Sklypuose
planuojamas gyvenamqjq namq su priblokuotais ar atskirai stovindiais pagalbiniais pastatais uZstatymas.
UZstatymo architekturines iSrai5kos priemonds nereglamentuojamos. Numatomas sklypq Zeldinimas vadovaujantis
STR 2.02.09:2005" Vienbudiai gyvenamieji namai" reikalavimais - ne maLiau25o/o neuLstatyto sklypo ploto.

PrivaZiavimas prie jrf (sklypas 4) numatytas per sklype, kurio kadastrinis Nr.8840/0002:144 nustatytq
servitutq - kelio servitutas - teise eiti, vaZiuoti pravaZiuoti keliu (2007-03-27 sutartis). Servituto plotas ir ribos
nustatyti vadovaujantis Zemes sklypo, kurio kadastrinis Nr.8840010002:144,Silutes r.sav., Silutes sen., Pagryniq
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kaime, detaliojo plano sprendiniais (detalusis planas parengtas vadovaujantis Silutes rajono savivaldybes tarybos
2006-03-23 sprendimu Nr.T1-1026, Silutes rajono administracijos direktoriaus 2005-04-20 isakymu Nr.Al -343).
Siame sklype planuojama irengti D2-2 kategorijos privaZiavimo keli4 (akligatvis), vandentiekio, perspektyvines
buitiniq nuotekq linijos ir elektros tinklq koridoriq, prie3gaisrini vandens telkin[ ir prie5gaisring aik5telg.

Planuojama teritorija yra Pagryniq gyvenvietes Siaurineje dalyje, iSsidesdiusi vienos i5 pagrindiniq gatviq
(K.Griniaus gatve) t4soje. I Pagryniq gyvenvietes generalini plan4 teritorija nepatenka (patvirtintas 1987-04-23
Silutes rajono LDT VK sprendimu Nr.64), bet 5i Pagryniq gyvenvietds zona yra Silutes miesto ltakos zonoje,
kurioje intensyviai plediasi gyvenamoji teritorija (aplinkines teritorijos suplanuotos arba planuojamos gyvenamajai
statybai.

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu - urbanistiniu bei kra5tovaizdLio formavimo
aspektu neturds.
4.3. prie5gaisriniu aspektu

Gaisrq gesinimui, projektuojamas atviras vandens telkinys iki 300m2 pavir5iaus ploto, kuris suplanuotas
servituto ribose. PrivaZiavimui prie prieSgaisrinio vandens telkinio projektuojama kietos dangos 12mxl2m
prie5gaisrine apsisukimo aik5tele.

Atstumai tarp gretimq sklypq uZstatymq atitinka STR 2.01 .04:2004 ,,Gaisrindr sauga. Pagrindiniai
reikalavimai." ir STR 2.02.09:2005 ,,Vienbudiai gyvenamieji pastatai" keliamus gaisrines saugos reikalavimus.

Rengiant pastatq techninius projektus, butina suprojektuoti Zaibosaugos sistemas, vadovaujantis STR
2.01.06:2003 "Statiniq Zaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo Zaibo" ir RSN 139 -92,,Pastatq ir statiniq Zaibosauga".

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio prie5gaisriniu aspektu neturds.

I

l-

t

I

Pro-lekto vadovas

Su detaliuoju planu susipaZinome,
Planavimo organizatorius:

Sklypo savininkai:

-./*e*'.: f 7"r'- {" architektas Vaidas Mikalauskas (atestato Nr.A 470)

_ -*Nehitekte 
Alma Cepiene (atestato Nr.A 695)

ijq neturime.
Silutes raj ono savivaldybes administracij os
direktorius

D.Valodska ,ffi
G.Varodskiene qh[-


