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Znvrns sKl,lrpo, KURro KADASTRTNIS NR. 881 7/0003 : 49
Srr,urEs R. sAv., SnurEs sEN., GRABUrTV KATME,

DETALIOJO PLANO
arSrrNavrasrs ruSras

Planavimo organizatorius: Silut6s rajono savivaldybds

prano rengej as : uo"**",,11fi T|fliltfi j;;;lli"""
1. Planuojamo sklypo bendrieji duomenys.
Planuojamas Zemds iikio paskirties_ Zemes sklypas yra Silutes rajone, Silutes senifnijoje, Grabupiq kaime,

kadastrinis numeris - s817/0003:49. Sklypo savininkas - Kazimieras Lazdauskas. patekimas i teritorij4 iS
projektuo.iamo ivaZiavimo i5 rajoninio kelio 4209 Silute - Gardamas, kuris riboja sklyp4 Siaures vakarineje puseje.
R}'tineje ir vakarineje pusese sklypas ribojasi su kitais Zemes fikio paskirties sklypais.-Fietvakarinele pusep sklypas
ribojais su to paties savininko gyvenam4ja sodyba.

Sklypa kerta dvi 35kw auk5tos ltampos orines elektros linijos. Sklypas patenka I kapinaidiq apsaugos zone.
Sklypas patenka i Sy5os upes apsaugor ron4. Sklype yra melioracl;os irenginiai.

Planuojamas sklypas yra greta Grabupiq kaimo pietines dalies. Grabupiq kaimas yra Silutes miesto itakoszonoj e, kurioj e inten syviai plediasi glvenamoj i teritorij a.
2. Statybq' bei aplinkos tvarkymo programa (sprendinirl aprasymas).
Planavimo tikslas - esamo Zemes [kio paskirtiei Zemes rttypo padalinimas ir vienos iS atidalintq dalirl

pagrindines tikslines Zemes naudojimo paskirties keitimas i kita-purfmi ir Sio sklypo padalinimas; sklyprl
apstatymo reglamentq nustatymas, specialiqjrl Zemes naudojimo sqlygu seruitutq tGlinimas, keitimas arba
papildymas.

Planuojamo sklypo Zemes paskirtis i5 Zemes ukio keidiama i kit4 paskirti, Silutes rajono savivaldybes
tarybos sprendimu. Dalis planuojamo sklypo atidalinama ir jai keidiama 

-Zlmes 
iaskirtis ii Zemes iikio i kit4

paskirti ir Sioje dalyje suformuojami trys sklypai, kuriems nustatomas naudojimo budas - gyvenamosios teritorijos
- G, pobudis - maZaauk5diq glvenamqitl namll statybos - Gl bei vienas infrastrukt-uros sklypas, kuriame
numatoma irengti privaZiavim4 prie sklypq.

Gyvenamoji teritorija formuojama ivertinant kapiniq apsaugos zon4 kelio apsaugos zonqir elektros linijq
apsaugos zon4.

Sklypai 1,2,3
Planuojami trys sklypai gyvenamqjq namq statybai. Sklypuose planuojamas gyvenamqjrl namq su

priblokuotais ar atskirai. stovindiais pagalbiniais pastatais uZstatymas. UZstatymo architekt[rines i5rai5kos
priemones nereglamentuojamos. Kadangi Zeldiniq pLnuojamoje teriiorijoje nera, numatomas sklyptl Zeldinimas
vadovaujantis STR 2.02.09:2005" Vienbudiai gyvenamieji namai" reikalavimais - ne maLiau 256/o neuLstatyto
sklypo ploto. lvaZiavimai i sklypus planuojami i5 kelio numaf,to infrastrukturos sklype.

Sklypas 4
Planuojamas sklypas, kuriam numatomas naudojimo b[das - inZinerines infrastruktiiros teritorijos- I,

naudojimo pob[dis - susisiekimo ir inZineriniq tinklq koridoriams - 12. Sklype planuojama irengti D2-2 (akligatvis)
kategorijos privaLiavimo keli4 vandentiekio ir elektros tinkltl koridoiirt- prie5'gaisrini vandens telkini ir
prie5gaisrinp aik5telQ. Planuojama nauja nuovaZa, kurios projektavimui butina rengti technini projekta.

Sklypas 5 - sklypui paliekama Zemes Dkio paskirtis, kuriam nustatomas i,4 naudojiio Uuaus. [vaZiavimas
i sklyp4 planuojamas i5 kelio numatS4o infrastruktiiros sklype.

InZineriniai tinklai
Sklyprl inZineriniai tinklai sprendZiami gyvenvietes infrastruktiiroje, prisijungiant prie Grabupiq

gyvenvietes esamq inZinerinirl tinklq :

- geriamos kokybes vandeniu (Lietuvos higienos noffna HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir
kokybes reikalavimai") planuojamus sklypus numatoma apriipinti i5 centralizuotos vandentiekio
sistemos, pagal UAB ,,Silutes vandenys;; 2005-09-13 isduoias s4lygas Nr.(1.19-01)-214 vt5),
vandentiekio I i nij a atvedama inZinerines infrastrukturos koridoriumi ;- buitiniq nuotekq kanalizavimas - i kiekviename sklype nurnatomus sandarius nuotekq kaupimo
rezervuarusl 

5::.1 sanitarine apsaugos zona - 5m. Rengiant techninius projektus turi b[ti pasira5omos
sutartys su UAB ,,Silutes vandenys" ddl rezervuarq tu5tinimo ir iSveZimo I Sitrtes miesto biologinius
valymo irenginius.

- elektra - pasijungimas prie elektros tinklq numatytas pagal AB "Vakanl skirstomieji tinklai,,, Silutes
skyriaus, 2005-09-23 iSduotas planavimo sqlygas Nr. 49000-184 bei ZOOO-OA-OS iSduotas technines
s4lygas Nr'TS-06-25-0111, elektros kabelis atvedamas inZinerines infrastrukt[ros koridoriumi;
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- rySiai - pagal AB ,,Lietuvos telekomas", 2005-0-19 i5duotas s4lygas Nr.03-2-06-314015, rySiq tinklq
nera ir jq atvedimas neplanuojamas; - pastatq Sildymas - vietinis, elektra arba kietu kuru.

Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatl4os specialiosios Zemes naudojimo s4lygos. Tinklq
prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. InZineriniq tinklq sprendiniai detalizuojami rengiant technin[
projektq.

Gaisrine sauga -
Gaisrq gesinimui, projektuojamas atviras vandens telkinys, kuris planuojamas infrastruktiiros sklype

(sklypas 4). Planuojamas telkinys - iki 300m2 pagal pavir5iaus matmenis, aptarnavimo spindulys - 200m.
PrivaZiavimui prie prie5gaisrinio vandens telkinio projektuojama kietos dangos l2mxl2m prie5gaisrine apsisukimo
aikStele.
3.Sprendiniai
Planuojamos teritorijos tvarkymo reZimas
SKLYPAS 1

Sklypo adresas: Silutes r.sav. Grabupiq k.

Sklypo plotas: 21 60kv.m.
Sklypo savininkas: Kazimieras Lazdauskas
Sklvpo tvarkvmo RE GLAMENTAI :

1 - teritorijos naudojimo budas - g;venamoji teritorija - G; pobfdis - maZaauk5diq gyvenamqjq namq
statybos - Gl;

2 - leistinas pastatq auk5tis, metrais - maksimalus pastato aukStis iki stogo kraigo - 10,0m;
3 - f eistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - lSYo;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intenslvumas, procentais - 36%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):
- Keliq apsaugos zona- ll punktas;
- Elektros linijq apsaugos zona- VI punktas;
- Komunaliniq objektrf sanitarines apsaugos ir tar5os poveikio zonos - XIV punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zona- XLIX punktas;
- Zemes sklype irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei irenginiai - XXI punktas;
- Vandens telkiniq apsaugos juostos ir zonos - XXIX punktas.
Servitutai: - kodas 101 - kelio servitutas (vie5pataujantis daiktas);
- kodas 108 - teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (vie5pataujantis daiktas);
- kodas 201 - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
SKLYPAS 2
Sklypo adresas: Silutos r.sav. Grabupiq k.
Sklypo plotas: 2446kv.m.
Sklypo savininkas: Kazimieras Lazdauskas
Sklvpo tvarkvmo REGLAMENTAI:
I - teritorijos naudojimo budas - glvenamoji teritorija - G; pobudis - maZaauk5diq gyvenamqjq namq

statybos - Gl;
2 - leistinas pastatq aukitis, metrais - maksimalus pastato auk5tis iki stogo kraigo - 10,0m;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - 20%;
4 - leistinas sklypo uZstafymo intensyvumas, procentais - 40%o;

a - Zeldynq plotas -20%;
Planuojamo (Zemes sklypo) specialiosios naudojimo s4lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr. 1 640 redakcija):
- Kelirf apsaugos zona - II punktas;
- Elektros linijq apsaugos zona - VI punktas;
- Komunaliniq objektq sanitarines apsaugos ir tar5os poveikio zonos - XIV punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinkltl ir irenginiq apsaugos zona- XLIX punktas;
- Lemes sklype irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei irenginiai - XXI punktas;

Vandens telkiniq apsaugos juostos ir zonos - XXIX punktas.
Servitutai: - kodas 101 - kelio servitutas (vie5pataujantis daiktas);

kodas 108 - teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (vie5pataujantis daiktas);
kodas 207 - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

SKLYPAS 3
Sklypo adresas: Silutes r.sav. Grabupiq k.
Sklypo plotas: 2594kv.m.
Sklypo savininkas: Kazimieras Lazdauskas
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Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI:
1 - teritorijos naudojimo budas - gyvenamoji teritorija - G; pobudis - maZaauk5diq gyvenamqjq namq

statybos - Gl;
2 - leistinas pastatq auk5tis, metrais - maksimalus pastato aukStis iki stogo kraigo * 10,0m;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - lgYo;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - 38%;
a - Zeldynq plotas - 20o/o;

Planuojamo (Zemes sklypo) specialiosios naudojimo salygos (LRV 1992 05 l2 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr. I 640 redakcija):
- Elektros linijq apsaugos zona- VI punktas;
- Komunaliniq objektq sanitarines apsaugos ir tar5os poveikio zonos - XIV punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zona - XLIX punktas;
- Lemes sklype [rengtos valstybei priklausandios melioracijos sistlmos b*ei irenginiai - XXt punktas;
- Vandens telkiniq apsaugos juostos ir zonos - XXIX punktas.
Servitutai: - kodas 101 - kelio servitutas (vie5pataujantis daiktas);
- kodas 108 - teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (vieipataujantis daiktas);
- kodas 207 - teise aptamauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
SKLYPAS 4
Sklypo adresas: Silutes r.sav. Grabupiq k.
Sklypo plotas: 1 525kv.m.
Sklypo savininkas: Kazimieras Lazdauskas
Sklvpo tvarkvmo REGLAMENTAI:
1 - teritorijos naudojimo biidas - inZinerines infrastruktiiros teritorijos- I, naudojimo pobudis - susisiekimo ir
inZinerinirl tinklq koridoriams - 12;
2 - leistinas pastatq auk5tis, metrais - ---;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - ---;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - --;
Planuojamo (Zemes sklypo) specialiosios naudojimo sal)zgos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr. 1 640 redakcija):
- Keliq apsaugos zona - II punktas;
- Elektros linijq apsaugos zona- VI punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zona- XLIX punktas;
- Lemes sklype irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistlmos bei irenginiai - XXI punktas;
- Vandens telkiniq apsaugos juostos ir zonos - XXIX punktas.
Servitutai: - kodas 201 - kelio servitutas (tarnaujantis daiktas);
- kod as 206 - teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
- kodas 207 - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
- kodas 208 - teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
SKLYPAS 5
Sklypo adresas: Situtes r.sav. Grabupiq k.
Sklypo plotas: 1 8214kv.m.
Sklypo savininkas: Kazimieras Lazdauskas
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI:
I - teritorijos naudojimo budas - kiti Zemes fikio paskirties sklypai - 24;
2 - leistinas pastatq auk5tis, metrais - ---;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - ---;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - ---;
Planuojamo (Zemes skl),po) specialiosios naudojimo sal)'gos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr. I 640 redakcij a):
- Keliq apsaugos zona - II punktas;
- Elektros linijq apsaugos zona- VI punktas;

Komunaliniq objektq sanitarines apsaugos ir tar5os poveikio zonos - XIV punktas;
Zemes sklype irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei irenginiai - punktas XXI;

- Vandens telkiniq apsaugos juostos ir zonos - XXIX punktas;
Servitutai: - kodas 101 -kelio servitutas (vieSpataujantis daiktas);
- kodas 207 - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
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4.Planuojamo sklypo detaliojo plano sprendiniq pasekmiq vertinimo ataskaita:
Dalis planuojamo sklypo atidalinama ir jai keidiama Zem6s paskirtis i5 Zemes ukio i kit4 paskirti ir Sioje

dalyje suformuojami trys sklypai, kuriems nustatomas naudojimo budas - gyvenamosios teritorijoS - G, pobudis -
maZaaukidiq gyvenamqjq namq statybos - Gl bei vienas infrastrukt[ros sklypas, kuriame numatoma irengti
privaZiavim4 prie sklypq .

Gyvenamoji teritorija formuojama ivertinant kapiniq apsaugos zon4 kelio apsaugos zonqir elektros linijq
apsaugos zonq.

Sklypai 1,2,3
Planuojami trys sklypai gyvenamqjq namq statybai. Sklypuose planuojamas gyvenamqjq namq su

priblokuotais ar atskirai stovindiais pagalbiniais pastatais uZstatymas. UZstatymo architekt[rines i5rai5kos
priemones nereglamentuojamos. Kadangi Zeldiniq planuojamoje teritorijoje ndra, numatomas sklypq Zeldinimas
vadovaujantis STR 2.02.09:2005" Vienbudiai gyvenamieji namai" reikalavimais - ne maLiau 25o/o neuLsta}to
sklypo ploto. lvaZiavimai i sklypus planuojami i5 kelio numatyto infrastruktiiros sklype.

Sklypas 4
Planuojamas sklypas, kuriam numatomas naudojimo budas - inZinerines infrastruktlros teritorijos- I,

naudojimo pobiidis - susisiekimo ir inZineriniq tinklq koridoriams - 12. Sklype planuojama irengti D2-2 (akligatvis)
kategorijos privaZiavimo keli4 vandentiekio ir elektros tinklq koridoriq prie5gaisrini vandens telkini ir
prie5gaisring aikStelg. Planuojama nauja nuovaZa, kurios projektavimui bfitina rengti technini projekt4.

Sklypas 5 - sklypui paliekama Zemes flkio paskirtis, kuriam nustatomas 24 naudolimo bldas. {vaZiavimas
I sklyp4 planuojamas i5 kelio numatJrto infrastruktlros sklype.
4.1. aplinkosauginiu bei sveikos g-vvenamosios aplinkos uZtikrinimo aspektu

Nei planuojama teritorija nei jos gretimybes nera sanitarinp apsaugos zone formuojantys objektai, todel
detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai bei gretimybems triuk5mo, atmosferines
tar3os, natiiralaus ap5vietimo aspektais neturds.

Sklypq inZineriniai tinklai sprendZiami gyvenvietes infrastrukt[roje, prisijungiant prie Grabupiq
gyvenvietes esamrl inZineriniq tinklq. Buitinirtr nuotekq kanalizavimas - i kiekviename sklype numatomus
sandarius nuotekq kaupimo rezeryuarus, kuriq sanitarine apsaugos zona - 5m. Rengiant techninius projektus turi
biiti pasira5omos sutartys su UAB ,,Silutes vandenys" d6l rezervuarq tuitinimo ir i5veZimo i Situies miesto
biologinius valymo [renginius.

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos
uZtikrinimo aspektu neturds.
4.2 erdviniu - urbanistiniu (kra5tovaizdZio formavimo) aspektu

Planuojama teritorija nepatenka i kra5tovaizdZio vertybiq sudeties turindi4 teritorij4. Kadangi planuojama
teritorija yra greta Grabupiq kaimo, kuris yra Silutes miesto ltakos zonoje ir jame intensyviai plediasi gyvenamoji
teritorija, tai gyvenamosios sodybos atsiradimas Sioje vietoje erdviniu - urbanistiniu aspektu neigiamos itakos
neturds.
4.3. prieigaisriniu aspektu

Gaisrq gesinimas planuojamas i5 atviro vandens telkinio, kuris planuojamas infrastrukt[ros sklype (sklypas
4). Planuojamas telkinys - iki 300m2 pagal pavirSiaus matmenis, aptarnavimo spindulys - 200m. PrivaZiavimui
prie prie5gaisrinio vandens telkinio projektuojama kietos dangos 12mxl2m prie5gaisrine apsisukimo aik5tele.

Atstumai tarp gretimq sklypq uZstatymq atitinka STR 2.01.04:2004 ,,Gaisrin6 sauga. Pagrindiniai
reikalavimai." ir STR 2.02.09:2005 ,,Vienbudiai gyvenamieji pastatai" keliamus gaisrines saugos reikalavimus.

Rengiant pastatq techninius projektus, bfitina 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.

Projekto rengejai:
Projekto vadovas skas (atestato Nr.A470)

epiene (atestato Nr.A695)

Su detaliuoju planu susipaZi pretenzrlq netunme.
Planavimo organizatorius Silutes raj ono savivaldybes administracijos direktorius

V. Pozingis

Kazimieras LazdauskasSklypo savininkas
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