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ZEMES SKLYPO, KURIO KADASTRINIS NR. 881710006:224
Srr,urns R. sAv.,Srr-urns sEN., MACIKU KATME,

DETALIOJO PLANO
AISKINAMASIS RASTAS

Planavim o o r ganizatori us : SilutCs raj ono savivaldybds
ad ministracij os direktorius

Plano rengdjas: UAB "Nemuno deltos projektai"

1. Planuojamo sklypo bendrieji duomenys.
Planuojamas Zemes sklypas yra Silutes rajone, Silutes seniiinijoje, Macikq kaime, kadastrinis numeris -

881110006:224. Planuojama teritorija iSsidesdiusi I Siaurp nuo Macikq kaimo pietineje dalyje esandio gyvenamojo
uZstatymo, suplanuoto ir pastatyto XXa. pabaigoje.

Sklypas Siaureje ribojasi su Zem6s Dkio paskirties sklypu, kurio kadastrinis Nr.881710006|ts} vakaruose
su sklypu, kurio kadastrinis Nr.8817/0006:223. Abu sklypai priklauso tiems patiems fiziniams asmenims.
Pietuose sklypas ribojasi su laisvo valstybinio fondo Zeme, kurioje yra Macikq gyvenvietes prie5gaisrinis
tvenkinys. I5 ryt,l sklyp4 riboja lauko kelias, i5 kurio ir patenkama i sklyp4.

Sklype yra melioracijos irenginiai. Kitq inZineriniq tinklq nera.
Planuojamas sklypas yra greta Macikq kaimo gyvenvietes pietines dalies, i5sidesdiusios palei keli4 Silute-

Z.Naumiestis. Si Macikq kaimo zona yra Silut"r miesto itakos zonoje, kurioje intensyviai plediasi gyvenamoji
teritorija.
2. Statybq, bei aplinkos tvarkymo programa (sprendiniq apra5ymas).

Planavimo tikslas - Zemes ukio paskirties Zemes sklypo pagrindines tikslines Zemes naudojimo paskirties
keitimas i kit4 paskirti; sklypo apstatymo reglamentrl nustatymas, specialiqjq Zemes naudojimo s4lygrl, servituttl
tikslinimas, keitimas arba papildymas.

Planuojamo sklypo Zemes paskirtis i5 Zemes iikio keidiama I kit4 paskirti Sil rtes rajono savivaldybes
tarybos sprendimu. Planuojamam Zemds sklypui numatomas naudojimo budas - gyvenamoji teritorija - G, pobudis

- maZaauk5diq gyvenamqjq namq statybai - Gl. Sklype projektuojama viena sodyba. UZstatymas planuojamas
sklypo rytineje dalyje. Likusi sklypo dalis paliekamaLeldynams lvaZiavimas i5 esamo privaZiavimo kelio.

Planuojami sklypo inZineriniai tinklai:
- elektra - pasijungimas prie elektros tinklq numat).tas pagal AB "Vakarq skirstomieji tinklai",

200 5 -08 -25 iSduotas technines s4lygas Nr.49000- 1 74 ;

- Vanduo ir nuotekos - pagal UAB ,,Silutes vandenys" i5duotas speciali4sias projektavimo s4lygas
Nr.(i.19-01)-1(V15) ir Nr.(1.19-01)-79(V15) - numatoma galimybe prisijungti prie Macikrl k.
bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekrf tinklq. Iki kol bus techni5kai ig,vendintas 3is
sprendinys, vandens tiekimas planuojamas i5 Macikq kaime esandio privataus grgZinio.
Vandentiekio trasa yra atvesta iki sodybos priklausandios tam padiam savininkui , kaip ir
planuojamas sklypas. Buitiniq nuotekq kanalizavimas planuojamas i sandarq nuotekq kaupimo
rezervuarao kurio sanitarine apsaugos zona - 5m.
lietaus kanalizacija- pagal UAB ,,Silutes komunalininkas", 2005-10-07 i5duotas s4lygas Nr.202
neprojektuojama;

rySiai - pagal AB ,,Lietuvos telekomas", 2005-10-10 i5duotas s4lygas Nr.03-2-05-314365 ir
technines s4lygas 200 6-0 5 -23 Nr. 03 -2-05 - 37 0 5 - neproj ektuoj amas;
pastatq Sildymas - vietinis, elektra arba kietu kuru.

Sklype esantiems ir planuojamiems tinklams numatltos specialiosios Zemes naudojimo s4lygos. Tinklq
prijungimui, aptamavimui ir pletrai numatlti servitutai. Sklypo inZinerinirl tinklq sprendiniai detalizuojami
rengiant techniniprojekt4.

Gaisrq gesinimas sklype - i5 Macikq kaimo prieSgaisrinio tvenkinio, esandio greta sklypo.
3. Sprendiniai.
Planuojamos teritorij os tvarkymo reZimas
SKLYPAS I
Sklypo adresas: Sil,.,tes r. sav. Macikq kaimas
Sklypo plotas: 1900 kv.m.
Sklypo savininkas: Liudvikas Kazimieras Zedius
Sklvpo tvarkvmo REGLAMENTAI:
1 - teritorijos naudojimo biidas - G - gyvenamosios
statybos;
2 - leistinas pastatq auk5tis, metrais - 10r0m;
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3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais -23o/o;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - 46"/o;
a - Zeldynq plotas - l9o/o;
Planuojamo Zemes skl),po specialiosios naudojimo sal)rgos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr. 1 640 redakcija):
- Keliq apsaugos zonos - II punktas;
- Elektros linijq apsaugos zona - V[ punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zona- XLIX punktas;
- Zemes sklype irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei irenginiai -XXl punktas;
Servitutai:
- kodas 108 - teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (vie5pataujantis daiktas);
- kodas 207 - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

4. Planuojamo sklypo detaliojo plano sprendiniq pasekmiq vertinimo ataskaita:
Planuojamo sklypo Zemes paskirtis i5 Zemes Dkio keidiama i kit4 paskirti Silutes rajono savivaldybes

tarybos pritarimu. Planuojamam Zemds sklypui numatomas naudojimo budas - gyvenamoji teritorija - G, pobiidis -
maZaaukSdiq gyvenamrjq namq statybai - G1. Sklype projektuojama viena sodyba. UZstatymas planuojamas
sklypo rytineje dalyje. Likusi sklypo dalis paliekama Zeldynams lvaZiavimas i5 esamo prtvaLiavimo kelio
4.l.Aplinkosauginiu ir sveikos g)"yenamosios aplinkos uZtikrinimo aspektu

lvaZiavimas i5 esamo privaZiavimo kelio. Greta kelio planuojamas inZineriniq tinklq koridorius.
Vanduo ir nuotekos - pagal UAB ,,Silutds vandenys" i5duotas speciali4sias projektavimo s4lygas Nr.(1.19-

0l)-1(V15) ir Nr.(l.19-01)-79(V15), pagal kurias perspektlvoje yra planuojamas Macikq k. prijungimas prie
bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekq tinklq. Siems tinklams yra rengiamas inZinerines infrastrukt[ros pleiros
detalusis planas. Iki kol bus techni5kai lgyvendintas Sis sprendinys, vandens tiekimas planuojamas i5 Macikq kaime
esandio privataus grpZinio (sutikimas pridedamas). Vandentiekio trasa yra atvesta iki sodybos priklausandios tam
padiam savininkui , kaip ir planuojamas sklypas. Buitiniq nuotekq kanalizavimas planuojamas i sandarq nuotekq
kaupimo rezervuar4, kurio sanitarine apsaugos zona - 5m. Pastatrl Sildymas - vietinis, elektra arba kietu kuru.
Sklype esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios Zemes naudojimo sqlygos. Tinkhl
prijungimui, aptarnavimui ir pletrai numatyti servitutai. Sklypo inZineriniq tinklq sprendiniai detalizuojami
rengiant technini projekt4.
4.2.PrieSgaisriniu aspektu.

Gaisrq gesinimas sklype - i5 Macikq kaimo prieigaisrinio tvenkinio, esandio greta sklypo.
Sodyboje gali buti statomi bet kokio atsparumo ugniai laipsnio apstatai. Projektuojant ir statant pastatus

butina vadovautis STR 2.01.01(2):1999,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrine sauga.", STR 2.01.04:2004
,,Gaisrind sauga. Pagrindiniai reikalavimai" , STR 2.02.01:2004 ,,Gyxenamieji pastatai" , RSN 139-92,,Pastatq ir
statiniq Laibosauga", STR 2.01.06:2003 ,,Statiniq Zaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo Zaibo.".
4.3. Erdviniu -urbanistiniu ( kra5tovaizdiio formavimo) aspektu.

Planuojama teritorija nepatenka i kra5tovaizdZio vertybiq sudeties turindi4 teritorij4. Kadangi planuojama
teritorija yra greta Macikq kaimo gyvenvietes pietines dalies, iSsidesdiusios palei keliq Silute- Z.Naumiestis, kuri
yra Silutes miesto itakos zonoje ir joje intensyviai plediasi glruenamoji teritorija, tai gyvenamosios sodybos
atsiradimas Sioje vietoje erdviniu - urbanistiniu aspektu neigiamos itakos neturds.

Projekto rengejai:
Projekto vadovas V. Mikalauskas (atestato Nr.A470)

ilrchitekte A. iepiene (atestato Nr.A695 )

Su detaliojo plano sprendiniais ir pretenzijq neturiu.\..
S i Iutes rajono savivaldybes
administracijos direktorius V. Pozingis

Planavimo organizatorius :

-:- ,//''
Sklypo savininkas: Liudvikas Kazimieras Zedius


