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ZEuns sKl,ypo, KURro KADASTRTNTS NR. 8854/0003 :209,

Srr.urns R.sAv., nusNns MSTL., NERTNGOS c.21,
DETALToJo pLANo .llSrrN.lln,q.srs RASrA.s

Planavimo organizatorius: UAB rrAmeksas"
(p agal Detalioj o teritorij q planavimo
organizatoiaus teisitl ir pareigq perdavimo

2005-12-21 sutart[ Nr.R5-(9.40) -693)
Plano rengdjas: UAB *Nemuno deltos projektai"

1. Planuojamo sklypo bendrieji duomenys
Esama paddtis ir istorin6 urbanistind analizil

Esama padetis
Planuojamas Zemes sklypas yra Rusnes miestelio centrineje dalyje, Neringos gatves pietineje i3klotineje.

Sklypas yra apribotas Siaureje Neringos gatve, kuri yra viena i5 pagrindiniq miestelio gatviq, vakaruose,. K-

JurkSaidio gatve. Rytuose sklypas ribojasi su sklypu, Neringos g.l9 (kadastrinis Nr. 8854/0003:135)' Siame

sklype stovi dviejq auk5tq medinis gyvenamasis namas, stafirtas XXa.pradLioje. { pietus uZ sklypo yra vaikq

darLelio, stat54o XXa. pabaigoje, teritorija (sklypas teisi5kai neregistruotas).

Planuojamame sklype stovi apie 1900m. statytas sandelio pastatas. Tiksli4 duomenq apie pastato

staffbos metus n6ra, inventorineje byloje fiksuota tik medines sklypo tvoros statybos metai - 1900m. Sandelio

pastato b[kle - avarine. Stogo konstrukcijos nebdra, sienose ply5iai, vir5ijantys leistinaisiais nornas.

Palei pastato vakaring sien4 ( 1,5m atstumu) ir pietryting sienq (i5 po pamatq) auga medLiai, kurie ardo

esamo pastato pamatus ir sienas. Ant sklypo ribos vakarineje dalyje auga menkaverte liepa. Keletas medZiq

auga sklypo pietineje dalyje.- 
Sktypo iniineriniai tinklai - kadangi pastatas yra avarinds biikles, sklypo inZineriniai tinklai

neeksploatuojami.
Sklypo istorine urbanistine raida -
Istorinirl duomenq apie sklypo raid4 ar jame stovejusius pastatus n6ra. 1960m. pastadius tilt4 per

Pakalnes upE ir prakirtus dabartines Donelaidio gafves tras6 Neringos gatves pietine iSklotine ir senosios sklypq

ribos Sioje vietoje buvo negryLtamai suardytos. I rytq pusQ nuo Donelaidio gatves susiformavusiame kvartale,

tarp Donelaidio ir Neringos gatvitl bei Pakalnes upds, pastat5rti daugiabudiai gyvenamieji namai ir buitinio

aptarnavimo pastatas. I vakarus nuo Donelaidio gatves buvo pastatSztas vaikq darZelio pastatas, kurio statybai

Rusnes mies6lio genplane buvo numat5rtas visas kvartalas, tam tikslui numatyti nugriauti visi Sio kvartalo

Neringos ir K.Jurk5ai8io gawiu i5klotiniq pastatai. Sios statybos galutinai sudarke Sios Rusnes miestelio dalies

urbanistines erdves struktiirq iSsaugoti buvo tik gyv. namas Neringos g.19 ir planuojamo sklypo sandelio

pastatas.
Duomenys apie Rusnes miesto istorinQ dali - U46
(i LR nekilnojamq kultlros vertybiq registro urbanizuotq vietoviq sqra5as itrauktas 2005-01-10 [sakymu

Nr.{-08)
Pastatas yra Rusnes miestelio istorineje dalyje, kuri yra kultiiros vertybe - U46. Pats pastatas ndra

kulturos vertybe. Kultiirines vertes sudetis planuojamajame sklype - pastato vieta Neringos gatves i5klotineje,

pastato Siaurinio (Neringos gatves), pietinio ir rltinio fasado isklotines.
Duomenys i5 Rusnes miestelio i5planavimo projekto
(patvirtinto 1983-10-25 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalq komiteto isakymu Nr.246)
Rusnes miestelio genplane, neatsiZvelgiant I kult[rines vertes sudeti, visas kvartalas tarp Neringos,

K.Donelaidio ir K. Jurk5aidio gatviq buvo numat5rtas i5griauti, vaikq darZelio statybai.

Duomenys apie NDRP
Sklypas yra Nemuno deltos regioninio parko, Rusnes urbanistinio draustinio teritorijoje. NDRP tvarkymo

plane Siai teritorijai nustatytas kra5tovaizdZio perfvarkomojo tvarkymo zonos - GEp reglamentas.

- 2. Statybq bei aplinkos tvarkymo programa (sprendiniq para5ymas)

I Planavimo tikilas - kitos (pramonds, sand6liavimo ir kitiems objektams stat5rti ir eksploatuoti)

paskirties Zemes sklypo naudojimo b[do keitimas i komercini; Zemes sklypo apstatymo reglamentq specialiqjq

Zemes naudojimo selygq, servitutq keitimas, tikslinimas arba papildymas.

Keidiamas planuojamo sklypo naudojimo biidas. Sklypui nustatomas teritorijos naudojimo bldas - K -
komercines paskirties objektq teritorija; pob[dis - Kl - prekybos, paslaugq ir pramogq objektq statybos.

UZstatymas planuojamas [vertinant kulturines vertes sudet[ planuojamoje teritorijoje, NDRP tvarkymo
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plane Siai teritorijai nustatltus kra5tovaizdZio pertvarkomojo tvarkymo zonos - GEp reglamento reikalavimus,
NDRP apsaugos reglamento V.skyriaus 40.1 . punkto nuostatomis.

Sklype planuojama irengti kaving su svediq namais (5 kambariai). Esamame sklypo pastate planuojama

irengti kavinp. Kadangi esamas sklypo pastatas yra avarinds b[kles, atlikus jo apmatavimus, pastato dal[
perstat5rti, i5saugant Siaurini ry'tini ir pietini fasadus. Perstatymui maksimaliai panaudojant sen4sias pastato

medZiagas. Naujame uZstatyme planuojama lrengti svedirl namus (5 kambariai). Naujas pastatas statomas

ivertinat Neringos gatves uZstatymo linij4 bei sankryZos suformavimo tlrio dyd[. Apdailai naudojamos
medZiagas, kurios nestelbia autenti5kos istorines medZiagos ir darniai susieja su ja, bettuo padiu aiSkiai skiriasi
nuo jos.

MedZiagi5kumas apibreLiamas [vertinant Rusnds miestelio iSlikusiU senqjq visuomeniniq pastatq

medZiagas, jq stilistik4 ir estetik4: apdailai - raudonq plfq miiras, medis, stogui - derpi% cementiniq Zryneliq
danga. Planuojamas sklypo aptverimas dekoratyvine aZiirine tvora i5 metalo (i5skyrus tinkl$ ir medZio, ne

aukStesne, kaip 1,5m, aptverimo stulpams naudoti raudonq plytq miir4. Grindiniai teritorijai - betonines ar

akmenines trinkeles (asfalto danga - negalima). Visiems Siems sprendiniams nustatl4i papildomi reglamentai.
Planuojamam sklypui, kuris patenka I Rusnes miestelio istoring dall - U69 - si[lomas fragmentinis

saugojimo mastas, kai i5saugomi pavieniai kult[rines vertds pozymiq turintys strukt[riniai elementai ir jiems

nustatomas vienodas tvarkymo reZimas. Tvarkymui si[loma numatl4i restauravimo - atkiirimo reLim4
naudoj imui - universalq reZima,

Sklype augandius vertingus medZius planuojama i5saugoti. Menkaverdius medZius ir medZius, kurie
auga per arti senojo pastato planuojama Salinti, palei pieting sklypo rib4 pasodinant naujus.

Lankytojq [vaZiavimas i sklyp4 planuojamas i5 Neringos gatves. Cia planuojamos penkios trumpalaikio
automobiliq parkavimo vietos skirtos, nuo gretimq teritorijq atribotos Zeldiniais. Skaidiuojamasis automobiliq
vietq skaidiui: pirmame auk5te planuojamai kavinei apie 50m2 sales ploto - 3 vietos, antrame ir mansardiniame

auk5te planuojamiems apie 10 vietq svediq namams - 2 vietos. Viso - 5 vietos. Aptarnavimo ivaZiavimas
planuojamas i5 K.Jurg5aidio gatves.

Sklypo inZineriniai tinklai prijungiami prie miestelio inZineriniq tinklq:
- vandentiekis, nuotekq kanalizacija - miesto tinklai, pagal UAB ,,Silutes vandenys", 2005-08-11

i5duotas s4lygas Nr.( l l9-0 I )- 1 68-V 1 5;
- elektra - pasijungimas prie elektros tinklq numatytas pagal AB ,,Vakarq skirstomieji tinklai", Silutes

skyriaus, 2005-06-29 iSduotas s4lygas Nr. 49000-134;
- Sildymas - miesto tinklai, pagal UAB ,,Silutes Silumos tinklai", i2006-06-2I Sduotas s4lygas Nr.06-

02.
- rySiai - miesto tinklai, pagal AB ,,Lietuvos telekomas", 2005-06-29 i5duotas s4lygas Nr.03-2-06-

3 12837 ir 2006-06-15 Nr.03-2-0 5 -4341;
Visi inZineriniq tinklq sprendiniai turi buti detalizuojami rengiant techninius projektus.

3.Sprendiniai
3. 1. Planuoj amos teritorij os tvarkymo reZimas
SKLYPAS 1 (es_amas kadastrinis sklypas)
Sklypo adresas: Silutes r.sav., Rusnes mstl., Neringos g.2l
Sklypo plotas: 663 kv.m.
Sklypo savininkas: IJAB "Ameksas"
Sklypo tvarkvmo REGLAMENTAI:
1 - teritorijos naudojimo budas - K - komercinds paskirties objektq teritorija; pobudis - Kl - prekybos,

paslaugq ir pramogq objektq statybos;
2 - leistinas pastatU aukitis, metrais - esamam pastatui - 5.5m; naujam pastatui ar priestatui - 11,0m;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - 47Yo;

4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - 65Yo;

a - Slaitiniai stogai;
b - statybines ir apdailos medZiagos - sienoms - degtos raudono molio plyos, medis, tinkas; stogo danga -
deglos molio derpes, cementiniai Lvynelia|'
c - pastatq sienq spalva - pilka, ruda, raudona, gelsva; stogams - raudona (degto molio spalvos);
d - ivaLiavimas, kiemas, takai, terasos - betonines trinkeles, akmens trinkeles, medines trinkeles (asfalto danga

negalima);
e - aptverimui - dekoratlvine aLirine tvora i3 metalo (i5skyrus tinkl{ ar medZio, ne auk5tesne kaip 1,5m,

aptverimo stulpai - raudonq plytq m[ras, dekorat]ryinis metalas;
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x - Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentas (patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 08 l0
[sakymu Nr.421); - vadovautis punktais, kurie apibrdLia visuomeniniq pastatq uZstatymo ir statybos
reikalavimus;
y - Rusnds miesto istorinds dalies - IJ46 - apsaugos reglamentas:
Tvarkymo reZimas: restauravimo - atkiirimo;
Naudojimo reZimas: universalus;
Tvarkymo darbai:
Teritorijai - pritaikymo darbai; reglamentuota nauja statyba;
Statiniams - tyrimai - inZineriniai techniniai ir istorines meninds raidos;

- prie5avariniai darbai;
- remonto darbai;
- restauravimo darbai (saugomiems kultlrines vertes sudeties turintiems elementams;
- pritaikymo darbai - visq rii5iq pritaikymo darbai; reglamentuota nauja statyba (reglamentuota

_ priestatq statyba, blokavimas su naujais statiniais);
Zeldiniams - pritaikymo darbai - reglamentuotas apZeldinimas;
Planuojamo Zemes skl)zpo specialiosios naudojimo sal)zgos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr. I 640 redakcija):
- Ryiiq linijll apsaugos zonos - I punktas;
- Elektros linijos apsaugos zonos - VI punktas;
- Nekilnojamq kultDros vertybiq teritorija ir apsaugos zona - XIX punktas;
- Saugotini medZiq ir kriimq Zeldiniai, augantys ne mi5ko Lemdje - XXVII punktas;
- Vandens telkiniq apsaugos juostos ir zonos - XXIX punktas;
- Nacionaliniai ir regioniniai parkai- XXXN punktas;
- Sitrrmos ir kar5to vandens tiekimo tinklq apsaugos zonos - XLVIII punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zona- XLIX punktas;
- Valstybes sienos apsaugos objektq, irenginiq veikimo ir apsaugos zonos - LIV punktas.
Servitutai:
- kodas 106 - teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas (vie5pataujantis daiktas);
- kodas 108- teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (vieipataujantis daiktas);
- kodas 207 - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

4. Planuojamo sklypo detaliojo plano sprendiniq pasekmiq vertinimo ataskaita:
Keidiamas planuojamo sklypo naudojimo b[das. Sklypui nustatomas teritorijos naudojimo b[das - K -

komercinds paskirties objektq teritorija; pobudis - Kl - prekybos, paslaugq ir pramogq objektq statybos.
UZstatymas planuojamas [vertinant kultiirines vertds sudeti planuojamoje teritorijoje, NDRP tvarkymo

plane Siai teritorijai nustatl'tus LraitovaizdLio pertvarkomojo tvarkymo zonos - GEp reglamento reikalavimus,
NDRP apsaugos reglamento V.skyriaus 40.1. punkto nuostatomis.
4.l.erdviniu - urbanistiniu (miesto dalies apstatymo) ir paveldo apsaugos aspektu

UZstatymas planuojamas ivertinant kultflrines vertes sudeti planuojamoje teritorijoje, NDRP tvarkymo plane
Siai teritorijai nustaftus kra5tovaizdZio perfvarkomojo tvarkymo zonos - GEp reglamento reikalavimus,
NDRP apsaugos reglamento V.skyriaus 40.1 . punkto nuostatomis.

Sklype planuojama irengti kaving su svediq namais (5 kambariai). Esamame sklypo pastate planuojama

irengti kaving. Kadangi esamas sklypo pastatas yra avarinds bukles, atlikus jo apmatavimus, pastato dali
perstafrti, i5saugant Siaurini rytini ir pietini fasadus. Perstatymui maksimaliai panaudojant sen4sias pastato
medZiagas. Naujame uZstatyme planuojama irengti svediq namus (5 kambariai). Naujas pastatas statomas

ivertinat Neringos gatves uZstatymo linij4 bei sankryZos suformavimo tiirio dydi. Apdailai naudojamos
medZiagas, kurios nestelbia autenti5kos istorines medZiagos ir darniai susieja su ja, bet tuo padiu ai5kiai skiriasi
nuo jos.

MedZiagi5kumas apibreZiamas ivertinant Rusnes miestelio i5likusirl senqjq visuomeniniq pastatq
medZiagas, jq stilistik4 ir estetik4: apdailai - raudontl plytq miiras, medis, stogui - derpi6 cementiniq Zvyneliq
danga. Planuojamas sklypo aptverimas dekorat)'rrine aZDrine tvora i5 metalo (i5skyrus tinklq) ir medZio, ne
aukStesne, kaip 1,5m, aptverimo stulpams naudoti raudonq plltq mlr4. Grindiniai teritorijai - betonines ar
akmenines trinkeles (asfalto danga - negalima), terasai - betonines, akmeninds ar medines trinkeles. Visiems
Siems sprendiniams nustatyti papildomi reglamentai.

Sklypo tvarkymo reZime nustaty'ti papildomi reglamentai ivertinantys Nemuno deltos regioninio parko
apsaugos reglament4 (reglamentas x) bei Rusnds miesto istorines dalies - U46 - apsaugos reglament4
(reglamentas y).

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu urbanistiniu (miesto dalies apstatymo) ir
paveldo apsaugos aspektu neturds.
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4.2. detaliojo plano sprendinirl atitikimas Rusnds miestelio i5planavimo projektui
(patvirtintas 1983-10-25 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalq komiteto isakymu Nr.246)
Rusnds miestelio genplane, neatsiZvelgiant i kulturines vertes sudeti, visas kvartalas tarp Neringos,

K.Donelaidio ir K. Jurk5aidio gatvirl buvo numat)4as i5griauti, vaikq darZelio statybai, kas i5 esmes prie5tarauja
Siandieninems paveldo apsaugos kryptims.

Esamo pramonei ir sandeliavimui skirto sklypo naudojimo bfdo keitimas i komercini neprie5tarauja
teritorijq planavimo istatymui, kurio 12 straipsnio papildymo 4 dalimi ,, Savivaldybiq teritorijos dalies (miesto
ar miestelio) bendrieji planai nekeidiami, jei Sirl planq gyvenamosios, visuomeninds, pramonds ir sandeliavimo
bei komercines paskirties teritorijose numatomi kito naudojimo b[do (negu nusta[4as) Zemes sklypai sudaro ne
daugiau 20 procentq bendro konkredios teritorijos pazymeto ploto, ....'0.

4.3. sveikos gyvenamosios aplinkos ir aplinkosaugos aspektu
Teritorijoje planuojamos veiklos budai bei jos apimtys poveikio gretimybems triuk5mo, atmosferos

tar5os ir insoliacijos aspektais neigiamos [takos neturds, nes sklype uZstatymas i5destlrtas taip, kad kuo maZiau

itakotq gretimq sklypq insoliacij4 ir akustik4. Sklype [rengiama nedidele kavine su svedirl namai nera fizines
tarSos objektas, todel sanitarine apsaugos zona objektui nenustatoma.

Automobiliq trumpalaikis parkavimas - 3 vietos kavinei, 2 - vietos svediq namas - viso penkios vietos
planuojamo sklypo rytineje dalyje, nuo darZelio atribojamos esamais ir planuojamais Zeldiniais.

Sklype augandius vertingus medZius planuojama iSsaugoti. Menkaverdius medZius ir medZius, kurie
auga per arti senojo pastato planuojama Salinti, palei pietinp sklypo ribq pasodinant naujus.

Planuojamoje teritorijoje yra visi miesto inZinerines infrastruktlros tinklai. Jq panaudojimas,
rekonstrukcija, i5kelimas ar iSpletimas yra sprendZiami pagal technines s4lygas.

Rengiant naujq ar rekonstruojamq pastatq techninius projektus b[tina numatlrti susidariusio statybinio
lauZo i5veZimo tvarke.

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio sveikos glruenamosios aplinkos uZtikrinimo ir
aplinkosauginiu aspektu neturds.

4.3. Prie5gaisriniu aspektu
Gaisrq gesinimui vanduo planuojamas imti i5 Pakalnes upes. PrivaZiavimas prie upes yra K.Jurk5aidio

gafves gale 150m atstumu nuo planuojamo sklypo (Zilreti situacijos plana).
Rengiant planuojamo stat54i objekto technini projekt4 vadovautis STR 2.01.04:2004,,Gaisrind sauga.

Pagrindiniai reikalavimai" ir STR 2.02.02.:2004 ,,Visuomenines paskirties statiniai" reikalavimais.
Pastate, vadovaujantis STR 2.01.06:2003,,Statiniq Zaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo laibo."

reikalavimais turi buti lrengta Zaibosaugos sistema.
Detaliojo plano sprendiniai gaisrinds saugos aspektu neigiamo poveikio neturds.

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

itekte A.iepiene (atestato Nr. I 03)

Su detaliojo plano sprendiniais ir pretenzijq neturiu.
UAB "Ameksas"
atstovaujama direktoriaus Dainiaus iesonio

Planavimo organizatorius :
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