
Kaimo pldtros(fikio vidinds) Zemetvarkos projekto

vietos parinkimo iikininko sodybai

ai5kinamasis ra5tas

Planavimo organuatorius- Edesijus Michailovas gyv.Ragaines g.20 . Silutes m.

Planavimo teritorijos vieta ir plotas-Sturmq kaimas, Kintq kad. vietove,. Kintr-1

sen. , Silutes raj. Klaipedos aps. Lemes sklypo kadastro numeris 88271000310687.Sklypo

plotas1,67 ha, projektuojamas plotas fikininko sodybai 0,61ha.

Pertvarkymo projekto rengdjas-Mildos Grik5ienes Il.

Kaimo plOtros Zemetvarkos projekto rengimas-Kaimo pletros Zemetvarkos

projektas rengiamas vadovaujantis LR Zemds istatymo, LR teritorijq planavimo istatymo.
LR turgo*q teritorijq istatymo, LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo

istatymo , LR Vyriausybes 1992-05-12 nutarimo, Nr. 343 "Ddl specialqiq Zemes ir mi5ko

naudojimo sqlygq patvirtinimo", LR Vyriausybes 1999-04-29 nutarimo Nr. 490 "l)el
regioniniq parkq nuostatq patvirlinimo",LR Vyriausybes 2001 -11-07 nutarimo Nr.1312

"Del Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonq ribq patvirtinimo",LR Vyriausybes

2004-08- 19 nutarimo Nr. 996 ,,Del saugomq teritorijq tipiniq apsaugos reglamentq

patvirtinimo",LR aplinkos ministro 2007-02-14 isakymo Nr. D1-98 ,.Del pavirSiniq

vandens telkiniq apsaugos zonq ir pakrandiq apsaugos juostrl nustatymo tvarkos apra5o

patvirtinimo",LR aplinkos ministro 2002-08-10 isakymo Nr. 421 "Ddl Nemuno deltos

regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo ",LR aplinkos ministro 2007-10-18

isakymo Nr. D 1-5 15 "Ddl nuotekq tvarkymo reglamento patvifiinimo" nuostatomis del

Zemds naudojimo, aplinkos apsaugos, Zemds naudmenq i5destymo pakeitimo s4lygq, ir
vadovauiantis Lietuvos Respublikos Zemes ukio ministro ir Aplinkos ministro

2004m.rugpjUdio men. 1 1d. isakymu Nr. 3D-4l6lDl-429,,DdI kaimo pletros

Zemetvarkos proj ektq rengimo ir lgyvendinimo taisykliq patvirtinimo"
patvirtintomis kaimo pletros Zemetvarkos projektq rengimo ir igyvendinimo taisyklemis"

planavimo s4lygq sqvadu , i5duotu 2008-09-30 Nr. KP-23 Silutes rajono Zemdtvarkos

skyriaus , atsiZvelgiant i planavimo organizatoriaus pageidavimus.

Sis projektas yra specialiojo teritorijq planavimo dokumentas , pagal planuojamos

teritorijos dydi ir sprendiniq konkretizavimo lyg! -vietoves lygmens ,pagal patvirtinandi4

institucij 4-savivaldybes lygmens.
Sklypo charakteristika: sklypas vakarineje dalyje pk.1-2 ribojasi su V. Mikalausko

((buv.P. Dauk5os) Zemds sklypu, Siaurineje dalyje pk2-3 ribojasi su M. ZvegLdienes

Zemds sklypu,rytineje dalyje pk. 3-4 su E. Rangos Zemds sklypu, pietrytineje dalyje pk' 4-

5-6 su V. Urbikienes (buv.M. Bakutienes) Zemes sklypu , pietineje dalyje pk' 6-1 su

Zvyrkeliu.
Sklype esandios naudmenos-ariama_1,67ha. Planuojamoje sodybos vietoje reljefas

lygus.Plote vyrauja lengvo priemolio dirvoZemis.Zemes sklypas nuo Silutes miesto

nutolqs 30 km. Plote yra [rengtos meiioracinds sistemos ir 0,4 kv elektros linija.

t-



Zemessavininkas sklype numato statyli fikininko sodyb4. Projektuojamas plotas

atstatomai lkininko sodybai-0,61 ha. UZstatymo plotas pastatams-500 m2. .Projektuojant

statinius bUtina i$laiky'ti atstumus nuo kelio ir elektros linijos apsauginiq juostri.Sklypas

yra kaimo teritorijoje ir inZinerines infrastrukt[ros n€ra. Geriamam vandeniui numatyti

grpZini,o elektr4prisijungti nuo aftimiausirl tinklq. Pagal LR Aplinkos ministro 2007-10-

bS-iruf.y*a 1rlr. O- f -i 1 5 
:'Del nuotekq tvarkymo reglamento patvirtinimo " lkininko fikio

soOy6os nuotekos renkamos ir tvarkomos atskir4ja nuotekq valymo sistema, kaupiamos ir

periodi5kai i3veZamos mobiliomis priemondmis.
planuojant sodybqbuvo atsiZvelgta I Zemes naudojimo apribojimus. Vadovaujantis

Lietuvos Respublikos vyriausybes 1992-05-12d.nutarimu Nr. 343 ,,Del specialiqiq Zemds

ir mi5ko naudojimo s4lygq patvirtinimo" Zemes sklypui numatl'ti tokie apribojimai:

1) Keliq apsaugos zona-},}7ha plote.

2) Zemes rt typ" irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei

irenginiai -I,67ha Ploto.
3) Regioninis parkas-1,67 ha.

4) Kra5tovaizdZio draustinis-1,67ha.

projekto sprendiniq poveikio vertinimas -Lemes sklypo pagrindine liksline

naudojimo paskirtis nesikeis, tik lkininkas pastatys sodyb4.

Pastatqs sodyb4 Ukininkas aplink4 ir kraitovaizd! pakeis teigiamai , paivairins

kra5tovaizd[.

projekto vielas svarstymas-planavimo (kaimo pletros projekto) organizatoriui

sutikus su projekto sprendiniais, projektas buvo viesai svarstomas supaprastinta tvarka'

Gretimrl sklyprl savininkai apie galimybq pateikti pastabas ir pasiulymus buvo

informutti. S,rittt.t.rrroti asmenys susipaZinti su rengiamu kaimo pletros projektu bei

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

iienomii Melioratoriq kv. 5-29, Silute . Vie5o svarstymo metu pasi[lymq ir pastabq

nebuvo.

proj ekto derinimas-proj ektas derinamas su: Silutes raj ono savivaldybes

administracija, Silutes rajono savivaldybes administracijos kaimo reikahl skyriumi,

Silutes rajono Zemetvarkos skyriumi , Nemuno deltos regioninio parko direkcija,su

akcine bendrove VST . Siluter rajono Kintq seni[nija, gretimq sklypq savininkais.

&^ M. GrikSieneProjekto autord


