
AIŠKINAMASIS   RAŠTAS
ĮVADAS

Detalusis planas ruošiamas Šilutės r. sav., Šilutės m., Cintjoniškių g. 11A, nuosavybės ir 

nuomos teise priklausančiame   kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties sklype. 

Projektuojamo sklypo plotas 11424 kv.m. Sklypo kadastrinis numeris: 8867/0006:39.

Detalaus  plano  projekto  planavimo  organizatorius  yra  :   Šilutės  rajono  savivaldybės 

administracija ir UAB“Šilutės turgavietė“.

 Rengiant detalųjį planą, buvo taikomi šie, normatyvinių ir kitų teisės aktų arba jais pagrįsti 

specialūs reikalavimai:

- teritorijų planavimo įstatymas,

- detaliųjų planų taisyklės,

- teritorijų  planavimo normų sąvadas  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  1999m. 

gruodžio 16d. įsakymu Nr. 402 “Dėl laikinojo detaliųjų planų sprendimais numatomo 

teritorijos tvarkomojo  režimo reglamento patvirtinimo”,

- specialiosios  žemės  ir  miško  naudojimo  sąlygos  Lietuvos  Respublikos  vyriausybės 

1995m. gruodžio 29d. nutarimo Nr. 1640 redakcija.

I . ESAMOS  PADĖTIES  ANALIZĖ

Planuojama teritorija yra Šilutės r. sav., Šilutės m., Cintjoniškių g. 11A . Planuojama 

teritorija iš  šiaurės rytų pusės ribojasi su žemės sklypais, kurių kad. Nr. 8867/0006:68; 

8867/0006:67; 8867/0006:3; valstybine žeme; iš pietryčių pusės ribojasi su Cintjoniškių gatve;  iš 

pietvakarių pusės ribojasi su valstybine žeme ir žemės sklypu, kurio kad. Nr. 8867/0006:55; iš 

šiaurės vakarų pusės ribojasi su sklypais, kurių kad. Nr. 8867/0006:52, 8867/0006:68.

Planuojama teritorija: sklypas 4790 kv.m.  yra kitos  žemė ūkio paskirties žemė.

Planuojamos teritorijos žemės paviršius sąlyginai lygus.  

1. SPRENDINIŲ RENGIMAS

Prie  žemės  sklypo,  kurio  kadastrinis  Nr.  8867/0006:39  pagrindinė   tikslinė  žemės  naudojimo 

paskirtis yra  kita (komercinės paskirties objektų teritorijos)  yra  prijungiamas 100 kv.m. laisvos 

valstybinės žemės.

Sklype  Nr.1(11424  kv.m.),  kurio  tikslinė  žemės  paskirtis   kita,  būdas-  komercinės  paskirties 

objektų teritorijos, pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos- nekeičiama. Sklype 



Nr.2(100 kv.m.) pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – nekeičiama.Šiam sklypui pagal 

Šilutės rajono savivaldybės valdybos 2002m. Birželio 17d. Sprendimu Nr. 4-170 patvirtintą sklypų 

Pramoninės  g.  5B  ir  Cintjoniškių  g.  11A,  Šilutės  mieste,  detalųjį  planą,nustatomas  žemės 

naudojimo būdas  -  komercinės  paskirties  objektų  teritorijos,  pobūdis  –  prekybos,  paslaugų ir 

pramogų objektų statybos.

Planuojamoje  teritorijoje  inžinerinė  infrastruktūra  išvystyta.Inžineriniai  tinklai  esami.  Jiems 

nustatomos apsaugos zonos.

Ne laikinas užstatymas inžinerinių tinklų apsaugos zonose galimas tik gavus inžinerinius tinklus 

eksploatuojančių  įmonių  sutikimas  dėl  minėtų  tinklų  iškėlimo,  demontavimo  ar  išsaugojimo  , 

techninių projektų rengimo stadijoje.
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