
Kaimo pldtros(iikio vidinds) Zemetvarkos projekto

vietos parinkimo iikininko sodybai

aiSkinamasis ra5tas

planavimo organtzatorius- Nijole Vanagiene , gyv.Macikq k. Silutes

savivaldybeje.

Planavimo teritorijos vieta ir plotas-Vorusnds kaimas, Rusnds kad' vietov€,.

Rusnds sen. , Silutes raj. Klaipedos aps. Lemes sklypo kadastro numeris 885410005/115

. sklypo plotas 1,0422ha, proj ektuoj amas plotas [kininko sodybai 0,3 0ha.

Pertvarkymo projekto reng6jas-Mildos GrikSienes I{.

Kaimo pl€tros Zem6tvarkos proj ekto ren gimas-Kaimo pletro s Zemetvarkos

projektas rengiamas vadovaujantis LR Zemes istatymo, LR teritorijq planavimo istatymo,

Lpru,rgo-q teritorijq istatymo, LR Vyriausybes 1992-05-12 nutarimo, Nr' 343 "Del

specialrljq Zemes ir mi5ko naudojimo selygq patvirtinimo", LR Vyriausybes 1999-04-29

nutarimo Nr. 490 "Del regioniniq parkq nuostatq patvirtinimo",LR Vyriausybes 200 i - 1 1-

07 nutarimo Nr. 1 3 12 *Ddl Nemuno deltos regioninio parko ir j o zonq ribrl

patvirtinimo",LR Vyriausybes 2004-08-19 nutarimo Nr. 996 ,,Del saugomq teritoriiq

iipitti,l apsaugos reglamentq patvirtinimo",LR aplinkos ministro 2007-02-14 isakymo Nr.

Ol -qf ,,bel pavirliniq vandens telkiniq apsaugos zonq ir pakrandiq apsaugos juostrl

nustatymo tvarkos apra5o patvirtinimo",LR aplinkos ministro 2002-08-10 isakymo Nr.

42I *De1Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo ",LR

aplinkos ministro 2007 -I0-I8 isakymo Nr. D 1-5 1 5 "Del nuotekq tvarkymo reglamento

patvirtinimo" nuostatomis del Zemes naudojimo, aplinkos apsaugos, Zemds naudmeml
'i5destymo 

pakeitimo s4lygq, ir vadovaujantis tietuvos Respublikos Zemes [kio ministro

ir Apinkos ministro 20O4m.rugpjUdio men. 11d. isakymu Nr. 3D-476lDl-429 ,.Del
kaimo pletros Zemetvarkos projektq rengimo ir igyvendinimo taisykliq patvirtinimo"

patvir-tintomis kaimo pletros Zemetvarkos projektrl rengimo ir igyvendinimo taisyklemis,

planavimo sqlygq sqvadu , i5duotu 2008-09-30 Nr. KP-23 Silutes rajono Zem€tvarkos

skyriaus , atsiZvelgiant i planavimo organizatoriaus pageidavimus.

Sis projektas yra specialiojo teritorijq planavimo dokumentas , pagal planuojamos

teritorijos ayai ir sprendiniq konkretizavimo lygi -vietoves lygmens ,pagal patvirtinandi4

institucij 4-savivaldybes lygmens.
Sklypo charakteristika: sklypas Siaurineje dalyje pk.1-2 ribojasi su 4m plodio keliu-

pylimu, rltineje dalyje pk2-4 ribojasi su privadiu Zemes sklypu kad. Nr. 9 ,pietineie

dalyje pk. 4-11 su valstybine Zeme irSmulZiogio e1.., vakarineje dalyje pk. 11-1 su

valstybine Leme.
Sklype esandios naudmenos-pieva _1,0422ha. Planuojamoje sodybos vietoje reljefas

tygur.ftot" vyrauja priemolio dirvoZemis ./.emes sklypas nuo Silutes miesto nutolEs 10

km. Plote yra [rengtos melioracinds sistemos.

Zemes savininkas sklype numato statlti lkininko sodyb4. Projektuojamas plotas



atstatomai fkininko sodybai-0,30 ha.

Projektuojant statinius butina i5laikfi atstumus nuo vandens telkinio apsaugines

juostos.Sklypas yra kaimo teritorijoje ir inZinerines infrastrukt[ros ndra. Geriamam

vandeniui numatyti Sachtin[ Sulini arba grELini-,o elektr4prisijungti nuo aftimiausiq

tinklq..
Pagal LR Aplinkos ministro 2007- 10-08 isakym4 Nr. D- 1 -5 15 "Del nuotekq tvarkymo

reglamento patvirtinimo " Ukininko ukio sodybos nuotdkos renkamos ir tvarkomos

atskir4ja nuotekq valymo sistema, kaupiamos ir periodi5kai i5veZamos mobiliomis
priemonemis.

Planuojant sodyb4buvo atsiZvelgta i Zemes naudojimo apribojimus. Vadovaujantis

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

ir mi5ko naudojimo selygq patvirtinimo" Zemes sklypui numatyti tokie apribojimai:
1) Kelio servitutas -teise naudotis pesdiqjq taku , (tarnaujantis daiktas) -0,0543

ha plote.
2) Lemes sklype irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei

irenginiai -1,0422ha ploto.
3) Vandens telkiniq apsaugos zonos ir juostos-1 ,0422ha.
4) Natlralios uZliejamos pievos bei ganyklos-1,0422ha.

5) Nacionaliniai ir regioniniai parkai-L,0422ha.
6) Kra5tovaizdZio draustiniai-1,0422ha.

Projekto sprendinirl poveikio vertinimas _lemes sklypo pagrindine tiksline
naudojimo paskirtis nesikeii, tik fikininkas pastatys sodyb4. Lemes ukio naudmenq plotas

sumaZes, tadiau pastatps sodyb4 ardiau dirbamos Zemes [kininkas sumaZins gamybos

i5laidas, tai tures teigiam4 itak4 Zemes Dkio na5umui. Pastatqs sodyb4 lkininkas aplink4 ir
kra5tovaizdi pakeis teigiamai, pa[vairins kra5tovaizdi.

Projekto vie5as svarstymas-planavimo (kaimo pletros projekto) organizatoriui

sutikus su projekto sprendiniais, projektas buvo vie5ai svarstomas supaprastinta tvarka.

Gretimq sklypq savininkai apie galimybp pateikti pastabas ir pasiUlymus buvo

informuoti. Suinteresuoti asmenys susipaZinti su rengiamu kaimo pletros projektu bei

pateikti pastabas ir pasillymus turejo galimybE 2009- 04-03 - 2009-04-16

dienomis Melioratoriri kv. 5-29, Silute . Vie5o svarstymo metu pasifllymq ir pastabq

nebuvo.

Proj ekto derinimas-proj ektas derinamas rr, Silrtes raj ono savivaldybes

administracija, Silutes rajono savivaldybes administracijos kaimo reikalq skyriumi,

Silutes rajono iemetvarkos skyriumi , Nemuno deltos regioninio parko direkcija, Silutes

rajono Rusnes seniunija, gretimq sklypq savininkais.

Projekto autord M. GrikSiene


