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Kaimo pldtros(iikio vidines) Zemdtvarkos projekto

vietos parinkimo tikininko sodybai

aiSkinamasis ra5tas

Planavimo organizatorius- Edmundas Paulius alk 35711 191 1 85 , gyv'

Santaros g-ve.Nr. 7, Silutes m.
Planavimo teritorijos vieta ir plotas-Gaideliq kaimas, Pagryniq kad. vietove,

Silutes sen. ,Silutes raj. Klaipedos aps. Lemes sklypo kadastro numeris 8840100041446.

Sklypo plotas- 1,0095ha, proj ektuoj amas plotas [kininko sodybai- 1, 009 5 ha.

Pertvarkymo projekto rengdjas-Mildos Grik5ienes Il.

Kaimo pl6tros Zemdtvarkos projekto rengimas-Kaimo pletros Zemetvarkos

projektas rengiamas vadovaujantis LR Zemes [statymo, LR teritorijq planavimo istatymo,
LR saugomq teritorijq [statymo nuostatomis del Zemes naudojimo, aplinkos apsaugos,

Zemes naudmenq i5destymo pakeitimo sqtygU LR Vyriausybes 2004-07-16 nutarimu Nr.

920 "Del teritorijq planavimo dokumentq sprendiniq poveikio vertinimo tvarkos apraSo

patvirtinimo",LR Vyriausybes 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 "Ddl specialiqiq Zemes ir
mi5ko naudojimo selygqpatvirtinimo ", LR Zemeslkio ministro 2008-04-16 isakymo
Nr. 3D-218 ,,Del melioracijos techninio reglamento MTR I.l2.0I:2008 "Melioracijos
statiniq technines prieZilros taisykles "patvirtinimo 32.2,53 punktq nuostatomis, ir
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemes ukio ministro ir Aplinkos ministro
2}}4m.rugpjudio men. 11d. isakymu Nr. 3D-476lDl-429,,DdI kaimo pletros

Zemetvarkos projektq rengimo ir igyvendinimo taisykliq patvirtinimo" patvirtintomis
kaimo pletros Zemetvarkos projektq rengimo { ieWendinimo taisyklemis, planavimo

s4lygq s4vadu , i5duotu 2009-03-30 d. Nr. 30 Silutes rajono savivaldybes administracijos
ArchitektUros ir urbanistikos skyriaus , atsiZvelgiant i planavimo organizatoriaus

pageidavimus.
Sis projektas yra specialiojo teritorijq planavimo dokumentas , pagal planu<rjamos

teritorijos dydi ir sprendiniq konkretizavimo lygi -vietovds lygmens ,pagal patvirtinandi4
institucijq;savivaldybes lygmens y..

Sklypo charakteristika: sklypas 1-10-11 pk. ribojasi su Silutes senilnijos
eksploatuojamais keliais, pk. 11-13 ribojasi su grioviu, pk.13-14 ribojasi su Budinsko Z.

skl., pk. 14-1 ribojasi su grioviu.
Sklype esandios naudmenos-pievos -0,8124 ha., grioviai -0,0410 ha ir menkaverdiai
Zeldiniai- 0,1561 ha. Planuojamoje sodybos vietoje reljefas lygus.Plote vyrauja vidutinio
priesmelio dirvoZemis.Zemes sklypas nuo Silutes miesto nutolqs 7 knr. Plote yra irengtos
melioracinds sistemos.

Zemes savininkas sklype numato statyti [kininko sodyb4. Projektuojamas plotas

ukininko sodybai- i ,0095 ha apima vis4 Zemes sklypo plot4.Proj ektuoj ant statinius bDtina

iSlaik1ti atstumus nuo grioviq 1m. plodio pakrantes apsaugos juostq, 15m. plodio grioviq
prieZiuros juostq ir nuo keliq sanitariniq apsaugos zonq.Vadovaujantis LR Zemes ukio
ministro 2008-04-16 d. isakymo Nr.3 D -218 ,,Del melioracijos techninio reglamento
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MST 1 .12.01 :2008 " Melioracijos statiniq technines prieZilros taisykles ,,patvirtinimo
VII sk. 53 punktu, tiksliai nustadius (atsikasus) drenaLo rinktuvo buvimo viet4ir
suderinus su savivaldybes melioracijos specialistais , statinius galima statyti ardiau , bet

ne maZesniu kaip 5 m. atstumu nuo rinktuvo. Sklypas yra kaimo teritorijoje ir inZinerines

infrastrukt[ros nera. Geriamam vandeniui numaty'ti Sachtini Sulini arba grELini,o elektr4
prisijungti nuo artimiausiq tinklq. Pagal LR Aplinkos ministro 2007- 10-08 [sakym4 Nr.

D-1-515 "Del nuotekqtvarkymo reglamento patvirtinimo " ukininko rlkio sodybos

nuotdkos renkamos ir tvarkomos atskir4ja nuotekq valymo sistema, kaupiamos ir
periodi5kai i5veZamos mobiliomis priemondmis.

Planuojant sodybq buvo atsiZvelgta i Zemes naudojimo apribojimus. Vadovaujantis

Lietuvos Respublikos vyriausybes 1992-05-12d.nutarimu Nr. 343 ,,Del specialiqjq Zemes

ir misko naudojimo s4lygqpatvirtinimo" Zemes sklypui numaty'ti tokie apribojimai:

Keliq sanitarines apsaugos zonos -0,1607 ha plote;

Melioraciniq sistemq irenginiai-O, 96 8 5ha plote ;

3. Vandens pakrantes apsaugos juosta-0,0200ha plote.

Projekto sprendiniq poveikio vertinimas -Zemes sklypo pagrindine tiksline
naudojimo paskirtis nesikeis, tik ukininkas pastatys sodyb4.

Pastatgs sodyb4 lkininkas aplink4 ir kra5tovaizdi pakeis teigiamai , paivairins
kra5tovaizdi.

Projekto vie5as svarstymas-planavimo (kaimo pletros projekto) organizatoriui
sutikus su projekto sprendiniais, projektas buvo viesai svarstomas supaprastinta tvarka.

Gretimq sklypq savininkai apie galimybg pateikti pastabas ir pasillymus buvo

informuoti. Suinteresuoti asmenys susipaZinti su rengiamu kaimo pletros projektu bei

pateikti pastabas ir pasillymus turejo galimybq 2009-04-03- 20A9-04-16 dienomis

Melioratoriq kv. 5-29 Silute . VieSo svarstymo metu pasiulymrl ir pastabq nebuvo.

Projekto derinimas-proj ektas derinamas su: Silutes raj ono savivaldybes
administracija, Silutes rajono savivaldybes administracijos kaimo reikalq skyriumi,
Silutes rajono Zemetvarkos skyriumi, Silutes seniunija.LRAM Klaipedos regiono

Aplinkos apsaugos departamentu.

Projekto autore M. Grik5iene
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