
Planavimo organizatorius:                  Jonas Jurgelevičius ( pagal  teritorijų  planavimo 
                                                             organizatoriaus  teisių  ir pareigų  perdavimo  sutartį )
Teritorijų planavimo dokumentas:        Detalusis planas – žemės sklypo, kurio kadastrinis 
                                                        Nr.8840/0002:246, Šilutės r.sav., Šilutės sen., Pagrynių k.
                                                           

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

1.Planuojamos teritorijos bendrieji duomenys
   Planuojamas  žemės  sklypas,  kurio  kadastrinis  Nr.  8840/0002:246,  nuosavybės  teise 
priklausantis Jonui Jurgelevičiui, yra pietvakarinėje Pagrynių gyvenvietės dalyje. 
   Žemės ūkio paskirties žemės sklypas vakaruose ribojamas žvyro dangos kelio – Gamtos g. 
atkarpos,  šiaurėje  sklypas ribojamas Medžiotojų gatvės,  iš  rytų-gretimo privataus žemės ūkio 
paskirties sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0002:207), o iš pietų pusės – melioracijos griovio.
   Žemės sklypo teritorija-  tai  lygus,  neužstatytas  ir  neapželdintas  uždaru drenažu sausintas 
laukas. Apie sklypo vidurį jį skersai kerta orinė aukštos įtampos elektros linija. 

   Sklypui nustatytos atitinkamos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
(LRV 1992 05 12 nutarimas Nr. 343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr. 1640 redakcija):
p. II   - kelių apsaugos zonos;  p. VI  - elektros linijų apsaugos zonos;
p. XXI –melioracijos sistemų ir įrenginių apsaugos zonos;
p.XXIX- vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos
    Šio žemės klypo servitutų kituose sklypuose nėra.
    Kitų žemės sklypų (žemės sklypų naudotojų) servitutų planuojamame sklype nėra.
   Planavimo tikslas- sklypo žemės ūkio paskirties keitimas į kitą paskirtį, nustatant gyvenamosios 
teritorijos būdą, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį; sklypo padalinimas; užstatymo 
reglamentų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, servitutų nustatymas, papildymas ar keitimas.

2. Sprendiniai 
    Pagal išduotas sąlygas ir nustatytą procedūrą, esamame privačios nuosavybės žemės sklype, 
keičiant naudojimo paskirtį ir jį padalinat, suformuojami 7 mažaaukštės gyvenamosios statybos 
sklypai bei  nustatomi  jų užstatymo reglamentai,  patikslinamos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos bei servitutai. Privažiavimams ir inžinerinių tinklų privedimams nuo esamo kelio Gamtos 
gatvės suformuojami 3 inžinerinės infrastruktūros sklypai.
   Nustatytais servitutais, kurių kodas 201-kelio servitutas (tarnaujantis daiktas);
kodas 206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
kodas 207-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas),
užtikrinamas  laisvas  nevaržomas  priėjimas,  privažiavimas  bei  inžinerinių  tinklų  tiesimas  ir 
aptarnavimas iki gretimo Pranciškaus Bernoto registruoto (kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:207) ir
numatomo planuoti žemės sklypo.
   Šis  sprendinys  priimtas  atsižvelgiant  į  rengiamo  Šilutės  r.  savivaldybės  bendrojo  plano 
atitinkamą siūlymą Gamtos gatve pravesti pietinio miesto aplinkkelio atkarpą su prognozuojamu 
eismo intensyvumu iki 200 autom./parą. 
   Suporintos įvažos per infrastruktūros sklypus ženkliai pagerins eismo saugumą, bei sanitarinę 
higieninę padėtį (maksimaliai atitolinant namus nuo būsimos judrios gatvės, o kelio apsaugos
zoną  intensyviai  apželdinant  ir  tuo  sumažinant  transporto  ir  vyraujančių  vakarų  vėjų  poveikį 
gyvenamajai aplinkai).
   Šis  sprendinys  palankus  ir  gretimo  besiribojančio  žemės  sklypo  vystymui:  bus  ženkliai 
sumažintas  privažiavimo  kelių  ir  inžinerinių  komunikacijų  trasų  ilgis,  bei  sudarytos  prielaidos 
kooperacijai.
   Planuojamų sklypų aprūpinimas geriamuoju  vandeniu  numatomas iš  Pagrynių gyvenvietės 
vandentiekio linijos Medžiotojų gatvėje.
  Buitines nuotekas perspektyvoje numatoma nuvesti į kanalizaciją Medžiotojų gatvėje, ir siurbline
nukreipti esama slėgine linija į Šilutės miesto nuotekų valymo įrenginius.
   Laikinai, iki bus suprojektuoti ir atvesti šie centralizuoti kanalizacijos tinklai, buitines nuotekas 
numatoma kaupti  individualiuose sandariuose rezervuaruose, jas reguliariai išvežant į  nuotekų 
valyklą pagal sutartis su eksploatuojančia įmone “Šilutės vandenys”.
   Siejant planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą su Pagrynių gyvenvietės centralizuotais 
tinklais,  sklypų pakraščiu  prie  įvažiavimų  į  sklypus nustatoma servitutų  zonos  aptarnaujančių 
komunikacijų tiesimui ir eksploatacijai.
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   Elektros energijos tiekimas bus pajungtas pagal „VST“ išduodamas TP technines sąlygas nuo 
suplanuotos modulinės transformatorinės Medžiotojų gatvėje.
   Numatoma sklypą kertančios laidinės aukštos įtampos linijos atkarpos rekonstrukcija  (gautas 
Šilutės rajono savivaldybės administracijos pritarimas) atlikus techninį projektą pagal AB „VST“
technines sąlygas. 
   Vandens paėmimas galimam gaisrų gesinimui numatytas iš anksčiau gretimo žemės sklypo 
detaliajame  plane  suplanuoto  priešgaisrinio  rezervuaro  kitapus  Gamtos  ir  Medžiotojų  gatvių 
sankirtos, bei hidrantų gyvenvietės vandentiekio tinkle Medžiotojų g.

Planuojamos teritorijos tvarkymo režimas:

SKLYPAS 1  (tarp taškų  1, 2, 33, 34, 35, 36)
Sklypo adresas: Medžiotojų g. .... , Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.
Sklypo plotas: 1538  kv. m

Sklypo tvarkymo   reglamentai  :  
1 - žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas ir pobūdis-gyvenamosios paskirties teritorijos,
     G/G1- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos;
2 - statinių aukštis - maksimalus aukštis iki stogo kraigo 10 m;
3 - užstatymo tankumas-0,25;
4 - užstatymo intensyvumas-0,50;
a – šlaitiniai stogai;
b – rekomenduojama atvira (neatitverta) servitutinė infrastruktūros zona prie įvažiavimų į sklypus. 

Planuojamo žemės sklypo    specialiosios  naudojimo  sąlygos  
(LRV 1992 05 12  nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) :
p. II - kelių apsaugos zonos;
p. XXI –melioracijos sistemos bei įrenginiai;

Servitutai: 
kodas 101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas);
kodas 106-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
kodas 107-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
kodas 201-kelio servitutas (tarnaujantis daiktas);
kodas 206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
kodas 207-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

SKLYPAS 2  (tarp taškų  2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33,)
Sklypo adresas: Gamtos g. .... , Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.
Sklypo plotas: 1327  kv. m

Sklypo tvarkymo   reglamentai  :  
1 - žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas ir pobūdis-gyvenamosios paskirties teritorijos,
     G/G1- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos;
2 - statinių aukštis - maksimalus aukštis iki stogo kraigo 10 m;
3 - užstatymo tankumas-0,27;
4 - užstatymo intensyvumas-0,54;
a – šlaitiniai stogai;
b – rekomenduojama atvira (neatitverta) servitutinė infrastruktūros zona prie įvažiavimų į sklypus. 

Planuojamo žemės sklypo    specialiosios  naudojimo  sąlygos  
(LRV 1992 05 12  nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) :
p. II - kelių apsaugos zonos;
p. XXI –melioracijos sistemos bei įrenginiai;

Servitutai: 
kodas 101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas);
kodas 106-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
kodas 107-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
kodas 201-kelio servitutas (tarnaujantis daiktas);
kodas 206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
kodas 207-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
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SKLYPAS 3  (tarp taškų  6, 7, 26, 27)
Sklypo adresas: Gamtos g. .... , Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.
Sklypo plotas: 1109  kv. M

Sklypo tvarkymo   reglamentai  :  
1 - žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas ir pobūdis-gyvenamosios paskirties teritorijos,
     G/G1- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos;
2 - statinių aukštis - maksimalus aukštis iki stogo kraigo 10 m;
3 - užstatymo tankumas-0,27;
4 - užstatymo intensyvumas-0,54;
a – šlaitiniai stogai;
b – rekomenduojama atvira (neatitverta) servitutinė infrastruktūros zona prie įvažiavimų į sklypus. 
Planuojamo žemės sklypo    specialiosios  naudojimo  sąlygos  
(LRV 1992 05 12  nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) :
p. II - kelių apsaugos zonos;
p. XXI –melioracijos sistemos bei įrenginiai;

Servitutai: 
kodas 101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas);
kodas 106-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
kodas 107-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
kodas 201-kelio servitutas (tarnaujantis daiktas);
kodas 206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
kodas 207-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

SKLYPAS 4  (tarp taškų  7, 8, 9, 24, 25, 26)
Sklypo adresas: Gamtos g. .... , Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.
Sklypo plotas: 1105  kv. m
Sklypo tvarkymo   reglamentai  :  
1 - žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas ir pobūdis-gyvenamosios paskirties teritorijos,
     G/G1- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos;
2 - statinių aukštis - maksimalus aukštis iki stogo kraigo 10 m;
3 - užstatymo tankumas-0,27;
4 - užstatymo intensyvumas-0,54;
a – šlaitiniai stogai;
b – rekomenduojama atvira (neatitverta) servitutinė infrastruktūros zona prie įvažiavimų į sklypus. 
Planuojamo žemės sklypo    specialiosios  naudojimo  sąlygos  
(LRV 1992 05 12  nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) :
p. II - kelių apsaugos zonos;
p. VI –  elektros linijų apsaugos zonos;
p. XXI –melioracijos sistemos bei įrenginiai;

Servitutai: 
kodas 101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas);
kodas 106-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
kodas 107-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
kodas 201-kelio servitutas (tarnaujantis daiktas);
kodas 206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
kodas 207-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

SKLYPAS 5  (tarp taškų  11, 12, 22, 23)
Sklypo adresas: Gamtos g. .... , Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.
Sklypo plotas: 1286  kv. M

Sklypo tvarkymo   reglamentai  :  
1 - žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas ir pobūdis-gyvenamosios paskirties teritorijos,
     G/G1- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos;
2 - statinių aukštis - maksimalus aukštis iki stogo kraigo 10 m;
3 - užstatymo tankumas-0,27;
4 - užstatymo intensyvumas-0,54;
a – šlaitiniai stogai;
b – rekomenduojama atvira (neatitverta) servitutinė infrastruktūros zona prie įvažiavimų į sklypus. 
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Planuojamo žemės sklypo    specialiosios  naudojimo  sąlygos  
(LRV 1992 05 12  nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) :
p. II - kelių apsaugos zonos;
p. VI –  elektros linijų apsaugos zonos;
p. XXI –melioracijos sistemos bei įrenginiai;
Servitutai: 
kodas 101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas);
kodas 106-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
kodas 107-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
kodas 201-kelio servitutas (tarnaujantis daiktas);
kodas 206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
kodas 207-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

SKLYPAS 6  (tarp taškų  12, 13, 14, 21, 22)
Sklypo adresas: Gamtos g. .... , Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.
Sklypo plotas: 1407  kv. m
Sklypo tvarkymo   reglamentai  :  
1 - žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas ir pobūdis-gyvenamosios paskirties teritorijos,
     G/G1- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos;
2 - statinių aukštis - maksimalus aukštis iki stogo kraigo 10 m;
3 - užstatymo tankumas-0,25;
4 - užstatymo intensyvumas-0,50;
a – šlaitiniai stogai;
b – rekomenduojama atvira (neatitverta) servitutinė infrastruktūros zona prie įvažiavimų į sklypus. 
Planuojamo žemės sklypo    specialiosios  naudojimo  sąlygos  
(LRV 1992 05 12  nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) :
p. II - kelių apsaugos zonos;
p. XXI –melioracijos sistemos bei įrenginiai;

Servitutai: 
kodas 101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas);
kodas 106-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
kodas 107-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
kodas 201-kelio servitutas (tarnaujantis daiktas);
kodas 206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
kodas 207-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

SKLYPAS 7  (tarp taškų  16, 17, 18, 19, 20)
Sklypo adresas: Gamtos g. .... , Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.
Sklypo plotas: 1601  kv. m
Sklypo tvarkymo   reglamentai  :  
1 - žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas ir pobūdis-gyvenamosios paskirties teritorijos,
     G/G1- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos;
2 - statinių aukštis - maksimalus aukštis iki stogo kraigo 10 m;
3 - užstatymo tankumas-0,25;
4 - užstatymo intensyvumas-0,50;
a – šlaitiniai stogai;
b – rekomenduojama atvira (neatitverta) servitutinė infrastruktūros zona prie įvažiavimų į sklypus. 
Planuojamo žemės sklypo    specialiosios  naudojimo  sąlygos  
(LRV 1992 05 12  nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) :
p. II - kelių apsaugos zonos;
p. XXI –melioracijos sistemos bei įrenginiai;
p. XXIX-vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos.

Servitutai: 
kodas 101-kelio servitutas (viešpataujantis daiktas);
kodas 106-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
kodas 107-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
kodas 201-kelio servitutas (tarnaujantis daiktas);
kodas 206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
kodas 207-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
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SKLYPAS 8  (tarp taškų  4, 5, 6, 27, 28, 29)

Sklypo adresas: Gamtos g. .... , Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.

Sklypo plotas: 349  kv. m

Sklypo tvarkymo   reglamentai  :  
1 -žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas,pobūdis–I -inžinerinės infrastruktūros teritorijos,
    I2- susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams

Planuojamo žemės sklypo    specialiosios  naudojimo  sąlygos  
(LRV 1992 05 12  nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) :
p. II - kelių apsaugos zonos;
p. XXI –melioracijos sistemos bei įrenginiai.

Servitutai: 
kodas 201-kelio servitutas (tarnaujantis daiktas);
kodas 206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
kodas 207-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

SKLYPAS 9  (tarp taškų  9, 10, 11, 23, 25, 24)

Sklypo adresas: Gamtos g. .... , Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.

Sklypo plotas: 550  kv. m

Sklypo tvarkymo   reglamentai  :  
1 -žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas,pobūdis–I -inžinerinės infrastruktūros teritorijos,
    I2- susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams

Planuojamo žemės sklypo    specialiosios  naudojimo  sąlygos  
(LRV 1992 05 12  nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) :

p. II - kelių apsaugos zonos;
p. VI –  elektros linijų apsaugos zonos;
p. XXI –melioracijos sistemos bei įrenginiai.

Servitutai: 
kodas 201-kelio servitutas (tarnaujantis daiktas);
kodas 206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
kodas 207-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

SKLYPAS 10  (tarp taškų  14, 15, 16, 20, 19, 21)

Sklypo adresas: Gamtos g. .... , Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.

Sklypo plotas: 449  kv. m

Sklypo tvarkymo   reglamentai  :  
1 -žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas,pobūdis–I -inžinerinės infrastruktūros teritorijos,
    I2- susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams

Planuojamo žemės sklypo    specialiosios  naudojimo  sąlygos  
(LRV 1992 05 12  nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) :

p. II - kelių apsaugos zonos;
p. XXI –melioracijos sistemos bei įrenginiai;

Servitutai: 
kodas 201-kelio servitutas (tarnaujantis daiktas);
kodas 206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
kodas 207-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
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3.  Planuojamos teritorijos detaliojo plano sprendinių pasekmių vertinimas:

aplinkosauginiu bei higieniniu-sanitariniu aspektu:
   Siejant planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą su Pagrynių gyvenvietės centralizuotais 
tinklais, sklypų pakraščiu ir prie įvažiavimų į sklypus nustatoma servitutų zonos aptarnaujančių 
komunikacijų tiesimui ir eksploatacijai.
   Sodybų  aprūpinimas  geriamuoju  vandeniu  numatomas  iš  esamos  Pagrynių  gyvenvietės 
vandentiekio tinklo linijos Medžiotojų gatvėje.
   Buitines nuotekas, iki bus suprojektuoti ir atvesti centralizuoti kanalizacijos tinklai, numatoma 
kaupti individualiuose sandariuose rezervuaruose.
   Buitinių nuotekų rezervuarai įrengiami iš gelžbetonio arba plastiko (stiklaplasčio).  Pagrindiniai 
reikalavimai  jiems:  patikima  rezervuarų  hidroizoliacija,  vėdinimas  ir  patogus  privažiavimas 
išsiurbti ir išvežti rezervuarų turinį.
   Kaupimo rezervuarai gyvenamų sklypų teritorijoje įrengiami pagal nustatytąja tvarka parengtą, 
suderintą bei patvirtintą techninį projektą, kuriame numatomi atstumai iki gyvenamųjų namų ne 
mažiau 5 metrų –sanitarinės apsaugos zona.
   Rezervuarų turinys turi būti reguliariai išvežamas į nuotekų valymo įrenginius pagal sudarytas 
sutartis su juos eksploatuojančia įmone “Šilutės vandenys”.
   Numatoma sklypą kertančios laidinės aukštos įtampos linijos atkarpos rekonstrukcija  (gautas 
Šilutės  rajono  savivaldybės  administracijos  pritarimas)  į  kabelinę  liniją  leis  izoliuoti 
elektromagnetinį spinduliavimą.
   Numatytas  namų statymas atokiau nuo Gamtos g.- būsimo aplinkkelio, apsauginę zoną iš 
vakarų pusės intensyviai apželdinant nuo transporto poveikio ir vyraujančių vėjų.
   Vykdant sklypų paviršiaus planiravimo darbus, kasant pamatų duobes, tiesiant komunikacijas ir 
klojant  dangas  būtina  išsaugoti  (panaudoti  želdiniams)  derlingąjį  dirvožemio  sluoksnį.  Privalu 
saugoti  melioracijos  įrenginius,  o  esant  būtinybei,  juos  rekonstruoti  tik  gavus  Šilutės  rajono 
savivaldybės Kaimo reikalų skyriaus sutikimą.
  Gyvenamųjų sodybų statybos ir įrengimo bei eksploatacijos metu susidariusios atliekos privalo 
būti tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą.
   Projektuojamuose sklypuose planuojama veikla -mažaaukštė gyvenamoji statyba, išpildžius šio
detaliojo plano sprendinių nuostatas aplinkosauginiu,  bei higieniniu-sanitariniu aspektais derės 
supančioje aplinkoje.

urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo) aspektu:
   Planuojamos  teritorijos  vystymas  numatomas  remiantis  galiojančiu  Pagrynių  gyvenvietės 
generalinio plano ir žemėtvarkos reformos projekto sprendiniais bei įvertinus rengiamo Šilutės r. 
sav. bendrojo plano perspektyvas. Planuojama teritorija nepatenka į saugomų teritorijų ribas. Čia
nėra saugomų gamtos objektų ir kultūros paveldo vertybių.
   Detaliojo plano sprendiniais nenumatomas žymesnis teritorijos reljefo performavimas.
   Pastatų statybai ir apdailai naudotinos tradicines medžiagas, išlaikant pastatų architektūrinės 
išraiškos vienovę, namų stogai –šlaitiniai.  Siūlomas sklypų valdų ribų žymėjimas gyvatvorėmis 
arba neaukštomis lengvomis (iki 1,2m ažūrinėmis) tvoromis, jų medžiagą ir piešinio charakterį 
derinat prie pastatų bei siekiant stilistinės vienovės.
   Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius agrariškasis vietovės kraštovaizdis pakis priemiesčio 
kraštovaizdžio  intensyvėjimo  linkme.  Numatomas  planuojamos  teritorijos  mažaaukštis 
užstatymas derės prie aplinkinių sklypų numatomos  struktūros ir silueto.
   Projektuojamuose sklypuose planuojama veikla -mažaaukštė gyvenamoji  statybai  gamtinės 
aplinkos ir kraštovaizdžio aspektais derės supančioje aplinkoje.

priešgaisriniu aspektu:
   Vandens paėmimas galimam gaisrų gesinimui numatytas iš anksčiau gretimo žemės sklypo 
detaliajame  plane  suplanuoto  priešgaisrinio  rezervuaro  kitapus  Gamtos  ir  Medžiotojų  gatvių 
sankirtos, bei hidrantų gyvenvietės vandentiekio tinkle Medžiotojų g.
   Statant pastatus ir statinius planuojamuose sodybiniuose sklypuose būtina vadovautis STR 
2.02.01 2004 (“Gyvenamieji pastatai”); STR 2.01.04 (“Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”); 
RSN139-92  (“Pastatų  ir  statinių  žaibosauga”);  RSN  138-92*(“Pastatų  ir  statinių  priešgaisrinė 
automatika”).

DP projekto rengėjas:                                                    PV, architektas ( kv.at. Nr. A328)
                                                                                       Algimantas Petravičius
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Planavimo organizatorius:                                              Jonas Jurgelevičius
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