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AiSkinamasis ra5tas

1. Planuojamos teritorijos bendrieji duomenys

Planuojamos Zemes sklypas, kurio kadastrinis numeris Nr. 8867/0007:69, nuosavybds teise
priklausantis Ramunei Montvydei yra vakarineje Silutes miesto dalyje, Salia Naujakuriq kvartalo .2954
kv. m ploto kitos (maZaauk5diq gyvenamqjq namq statybos) paskirties Zemes sklypas buvo suformuotas
rengiant ,,Silutes miesto teritorijos tarp StatybininkrL Gluosni6 Klaipedos gatviq bei ABF ,,Silutes
Rambynas" teritorijos detalqji plan+ kuris pafvirtintas 2005m. balandZio 20d. Planuojamas sklypas
ribojasi su kitais tos padios paskirties sklypais: Siaureje su sklypu Nr. 8867/0007:77, rytuose su skiypu
Nr. 8867/0007:81, ir valstybiniu Zemes fondu, pietuose su valstybiniu Zemes fondu, vakaruose - anksdiau
minetame detaliajame plane suplanuota KurSiq gatve. Minetame detaliajame plane taip pat suplanuotos
visos poZemines komunikacijos: vandentiekis, lietaus ir buitines nuotdkos, elektros, gatviq apSvietimo ir
rySiqtinklai.

Sklypo teritorija - tai gana lygus, neuZstatytas, drenaZu nusausintas apleistas laukas, anksdiau naudotas
kaip darZas. Pavieniq medZig vertingg saugotinq Zeldiniq skiype nera. Be drenalo, kitq inZineriniq
komunikacijq planuojamoje teritorijoje nera. Artimiausios gatves kurioje yra komunikacijos tai
Statybininkr& Nauj akuriq ir Klaipedos gatves,

Sklypui nustatytos atitinkamos specialiosios Zemes naudojimo s4lygos (LRV 1992 05 12 nutarimas Nr.
343 rr 1995 12 29 nutarimo Nr. 1640 redakcija):
XXI - Zemds sklype irengtos valstybei priklausandios specialiosios sistemos.
Sklype nustatytas servitutas: teise aptamauti poZemines ir antZemines komunikacijas.

Planavimo tikslas - sklypo padalinimas, uZstatymo reglamentg specialiqiq Zemes naudojimo ir servitutq
nustatymas.

2.Sprendiniai

Pagal i5duotas s4lygas ir nustatyt4 procedfir4 esamame privadios Zemes sklype, ji padalinant
suformuojami 2 individualios glvenamosios statybos sklypai bei nustatomi jq uZstatymo reglamentai,
specialiosios Zemes naudojimo s4lygos bei servitutai. Patekimas i naujai formuojamus sklypus numat5rtas

iS Kur5iq gatves.
Vandentiekio ir nuotekq dalies inZineriniai sprendimai detalaus plano stadijoje atlikti vadovaujantis
Silutes miesto teritorijos tarp Statybininkg Gluosniq Klaipedos gatviq bei ABF ,,Silutes Rambynas"
detaliuoju planu bei UAB ,,Silutes vandenys" i5duotomis specialiosiomis sqlygomis. Planuojami sklypq
inZineriniai tinklai turi buti pajungiami I miesto inZinerinius tinklus, kurie turi bflti suprojektuoti pagal
patvirtint4 Silutes miesto teritorijos tarp Statybininkq Gluosnirl Klaipedos gatvig bei, ABF ,,Silutes
Rambynas" detalqji plan4 Nr. PRI.04-8, patvirtint4 Silutes rajono savivaldybes administracijos
direkloriaus 2005m. balandZio 25d,, isakymo Nr. AI-348. Miesto arba minetos teritorijos sklypq
savininkq le5omis turi buti parengtas techninis projektas visos teritorijos infrastrukttros tinklq [rengimui
ir igyvendintas. Konkrediq objektq vandentiekio ir buitiniq nuotekq tinklq pajungimas bus atliekamas
techninio projekto stadijoje pagal techniniam projektui iSduotas technines s4lygas. Kol nera pakloti
miesto inZineriniai tinklai, statybos gali bUti vykdomos, tadiau jrtr metu, techniniame projekte,
vadovaujantis UAB ,,Sil,,t"s vandenys'o i5duotomis specialiosiomis s4lygomis Nr.(6.24-06)-164(512) ,

numat5rti laikin4 apr[pinim4 vandeniu i5 Naujakuriq gatveje esandios dl10 esandios linijos, o buitiniq
nuotekq laikin4 nuvedim4 numatlti i taip pat Nauj akuriq gatvej e esandi4 d3 00 esandi4 linij 4. I5ores gaisrq
gesinimas numatomas i5 Klaipedos g. - Naujakuriq g., Klaipedos g. - Gluosniq g., Naujakuriq g. -
Statybininkq g., Statybininkq g. - Gluosniq g. sankryZose esamq hidrantq. Elektros energijos tiekimas
bus pajungtas pagal VST i5duotas speciali4sias s4lygas. Lietaus nuotekas, vadovaujantis UAB ,,Silutes
komunalininkas" s4lygomis, numatoma nuvesti I Kur5iq gatveje suprojektuotus lietaus kanalizacijos
tinklus.
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Planuojamos teritorijos valdymo reiimas:

SKLYPAS 1 (tarp taSkq 7, 8, 5, 6)
Sklypo adresas: KurSiq g. 10, Silutes m., Silutes r. sav.
Sklypo plotas 1423 kv. m.

Sklypo tvarkymo reglamentai :

1.- Zemes sklypo (teritorijos) naudojimo bfdas ir pobudis - gyvenamoji teritorija G/Gl - maZaauksdir,l
glvenamqjq namq statybai;

2.- statiniq auk5tis -1-2 aukstq statiniai; maksimalus aukstis iki stogo 11 m.;
3.- uZstatymo tankumas -25.5Yo;
4.- uZstatymo intensyvumas - 5lo/o;
a - Slaitiniai stogai.

Planuojamo Zemes sklypo specialiosios naudojimo sElygos
(LRV 1992 05 12 nutarimas Nr. 343 ir nutarimo Nr. 1640 redakcija):
p I - rySiq linijq apsaugos zonos (projekt.);
p VI - elektros linijq apsaugos zonos (projekt.);
p >fXI - melioracijos sistemos ir lrenginiai;
p XLIX - vandentiekio, lietaus ir fekaiines kanalizacijos tinklq ir lrenginiq apsaugos zonos (projekt.);
p LII - dirvoZemio apsauga.

Servitutai:
kodas 206 - teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
kodas 207 - teise aptarnauti poZemines sistemas ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

SKLYPAS 2 (tary ta5kq 1 , 2, 3, 4, 5 , 8, 7)
Sklypo adresas: Kurdiq g. 10a, Silutes m., Silutes r. sav.
Sklypo plotas: 1531 kv.m.

Sklypo tvarkymo reglamentai :

1. - Zemes sklypo (teritorijos) naudojimo b[das ir pobr.rdis - gyvenamoji teritorija G/Gl - maZaauk5diq
gyvenamqjq namq statybai;

2 - statiniq aukStis -1-2 auk5tq statiniai; maksimalus aukitis iki stogo 11 m.;
3- uZstatymo tankumas *25%;

- 4- uZstatymo intensyvumas - 50Yt,
a - Siaitiniai stogai.

Planuojamo Zemes sklwo specialiosios naudojimo salygos
(LRV 1992 05 12 nutarimas Nr. 343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr. 1640 redakcija):
p I - rySiq linijq apsaugos zonos (projekt.);
p VI - elektros linijq apsaugos zonos (projekt.);
p XXI - melioracijos sistemos ir irenginiai;
p XLIX - vandentiekio, lietaus ir fekalines kanaiizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zonos (projekt.);
p LII - dirvoZemio apsauga.

Servitutai:
kodas 106 - teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas (vie5pataujantis daiktas);
kodas 107 - teise aptarnauti poZemines sistemas ir antZemines komunikacijas (vieSpataujantis daiktas);
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3.Planuojamos teritorijos detaliojo plano sprendiniq pasekmiq vertinimas:

Aplinkosauginiu bei higieniniu - sanitariniu aspeknr:

Nei planuojama teritorija nei jos gretimybes nera sanitarinQ apsaugos zon4 formuojantys objektai, todel
detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gyvenamajai apiinkai bei gretimybems triuk5mo,
atmosferines tar5os, nat0ralaus ap5vietimo aspektais netures. Sklypo inZineriniq tinklq prisijungimo prie
miesto tinklq sprendiniai suplanuoti vadovaujantis technindmis s4lygomis. Tinklq prisijungimui
suplanuoti inZineriniri tinklq koridoriai, nustat5rtos specialiosios naudojimo s4lygos, servitutai.

Vykdant sklyprl pavir5iaus planiravimo darbus, kasant pamatq duobes, tiesiant komunikacijas ir
klojant dangas bttina i5saugoti derling4j[ dirvoZemio sluoksni panaudojant Zeldiniams. Gyvenamqjq
sodybq statybos, irengimo bei eksploatacijos metu susidariusios atliekos privalo buti tvarkomos pagal
Lietuvos Respublikos atliekq tvarkymo istatymq.

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos
uZtikrinimo aspektu neturds ir nenumato papildomq apribojimq gretimoms teritorijoms.

Erdviniu.- urbanistiniu aspekfu:

Abiejuose sklypuose numatoma stat5rti maZaauk5dius gyvenamuosius namus. Sklypuose numatoma
sklypq uZstatymo zona. l|Zstatymo linija suplanuota atsiZvelgiant i ,,Silutes miesto teritorijos tarp
Statybininkq Gluosnig Klaipedos gafviq bei ABF ,,Silutes Rambynas" teritorijos" detaliajame plane
suplanuot4 uZstatymo li"tj q.

Nustat5rti planuojamq sklypq privalomieji uZstatymo reglamentai, [vertinant STR 2.02.09:2005

,,Vie5budiai gyvenamieji pastatai" keliamus reikalavimus.

[gyvendinus detaliojo plano sprendinius vietoves kra5tovaizdis pakis miestietiSkojo kra5tovaizdZio
naudai. Planuojamos teritorijos uZstatymas deres prie esamo Naujakuriq kvartalo maZaauk5dio uZstatymo
bei silueto.

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu - urbanistiniu aspekhr netures.

Prieigaisriniu aspektu:

Gaisrq gesinimas planuojamas i5 Klaipedos g. - Naujakuriq g., Klaipedos g. - Gluosnir{ g., Naujakuriq
g. - Statybininkq g., Statybininkq g. - Gluosnir4 g. sankirtose esandiq hidrantq. Sklypuose galima bet
kwio ugniai atsparaus laipsnio pastatq statyba. Atstumai tarp gretimq sklypq uZstatymrl atitinka STR
2.01.04:2004 ,,Gaisrind sauga. Pagrindiniai reikalavimai" ir STR 2.02.09:2005 ,,Vie5budiai gyvenamieji
pastatai" keliamus gaisrines saugos reikalavimus.
Rengiant pastatq projektus bltina suprojektuoti Zaibosaugos sistemas, vadovaujantis STR 2.01,06:2003

,,Statiniq Zaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo Zaibo" ir RSN 139-92,,Pastatq ir statiniq Zaibosauga"

Pastatai turi btti aprupinti pirminemis gaisrq gesinimo priemonemis - neSiojamais gesintuvais. Gaisro

ispejimui jq patalpose bfitina irengti automatinius dumq deteklorius.

Projekto vadovas

Su detaliuoju planu
Plano uisakovas:
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susipaZinau, pretenzijq ir pastabq neturiu.
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