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ŽEM S SKLYPO, KURIO KADASTRINIS NR. 8867/0006:42; 

ŠILUT S R.SAV., ŠILUT S M., GLUOSNI! G.6, 
 

DETALIOJO PLANO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

                                                                                      Planavimo organizatorius:  Šilut"s rajono savivaldyb"s 
                                                                                                                                     administracijos direktorius   

                     Plano reng"jas: UAB “Nemuno deltos projektai” 
 

 
Detaliojo plano rengimo pagrindas  

- Šilut s rajono savivaldyb s administracijos direktoriaus 2008-02-28 !sakymas Nr.A1-185 „D l žem s 
sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:42 Gluosni" g.6, Šilut je, detaliojo plano rengimo“; 

- Planavimo paslaug" teikimo sutartis 2008-09-03 Nr.R5-(9.40)-825; 
- Planavimo užduotis 2008-09-10, parvirtinta Šilut s rajono savivaldyb s administracijos direktoriaus; 
- Planavimo s#lyg" s#vadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2008-08-26 Nr.35, patvirtintas Šilut s 

rajono savivaldyb s Architekt$ros ir urbanistikos skyriaus ved jo; 
- Žem s sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:42, Šilut s r. sav. Šilut s m. Gluosni" g.6, teritorijos 

išplanavimo ir susisiekimo sistemos pl tros koncepcija, kuriai pritarta Šilut s rajono savivaldyb s 
administracijos 2009-06-01 raštu Nr.R3(5.12)-1953. 
 

Planavimo tikslai ir uždaviniai 
Kitos paskirties žem s sklypo dalijimas; žem s sklyp" naudojimo pob$džio tikslinimas; žem s sklyp" 
apstatymo reglament", speciali"j" žem s naudojimo s#lyg", servitut" keitimas, tikslinimas arba papildymas.  
 

1.ESAMOS B#KL S ANALIZ  
Bendri duomenys 
Planuojamas sklypas yra Šilut s miesto šiaurin je dalyje. Sklyp# dalimis nuomoja arba nuosavyb s teise valdo 
fiziniai ir juridiniai asmenys, dalis žem s sklypo yra likusi laisva valstybin  žem . Sklype stovi !vairios 
paskirties pastatai ir statiniai, didžiojoje dalyje kuri" šiai dienai yra vykdoma komercin  veikla. Pastat" ir 
statini" fizin  b$kl  labai !vairi nuo gerai priži$rim" ir eksploatuojam" iki avarin s b$kl s. %važiavimo ! 
planuojam# teritorij# b$kl  – avarin . Greta !važiavimo kelio  jusi geležinkelio atšaka išardyta.  
 
Bankrutavus pagrindiniam žem s nuomininkui UAB „Visdžiaugai“, kei&iantis pastat", statini", žem s 
savininkams ir nuomininkams, pasidar  labai sud tinga sklypo valdymo schema, tod l nuspr'sta sklyp# dalinti ! 
atskirus sklypus, !vertinant žem s ir pastat" nuosavyb' bei laisvos valstybin s žem s panaudojim#.  
 
Gretimyb"s  
Planuojamas sklypas yra išsid st's intensyvioje miesto buvusioje gamybin je, bet dabar labiau komercin je 
zonoje, kvartalo, apriboto Gluosni", Klaip dos, Pramon s ir Cintjoniški" gatvi", pietin je dalyje. Visi šiame 
kvartale esantys sklypai yra suformuoti komercinio naudojimo b$do. Tik šios teritorijos centre ! šiaur' nuo 
planuojamo sklypo yra !siterp' du gyvenamieji namai, prie kuri" žem s sklypai nesuformuoti. 
 
Išplanavimas, susisiekimas, inžineriniai tinklai ir želdiniai 
Kvartale, kuriame yra planuojama teritorijoja, yra susiklost's laisvas - pavieniais pramoniniais ir sand liavimo 
pastatais - užstatymo tipas. Gatvi" užstatymo linija nesuformuota. 
 
Viso kvartalo susisiekimo sistema gana komplikuota. Pagal generalin! plan# kvartalas buvo suformuotas 
stambioms gamybin ms komunalin ms !mon ms. %važiavimai ! šias teritorijas formavosi uždari. Kvartalo 
teritorij# kirto aptarnaujan&io geležinkelio atšaka.  
 
Prasid jus teritorijos konversijai ! komercin!, smulkios gamybos ir aptarnavimo objekt" naudojimo b$d#, 
sklypai sumaž jo, bet susisiekimo sistema nepakito. Išliko sud tingas vidini" teritorijos objekt" aptarnavimas 
per akligatvius, atsišakojan&ius iš pagrindini" gatvi".  
 
Planuojama teritorija taip pat aptarnaujama iš vieno !važiavimo atsišakojan&io iš Gluosni" gatv s, kuris sklypo 
viduje yra suformuotas, kaip bendro naudojimo plotas. %važiavimo fizin  b$kl  – avarin . Geležinkelio atšaka 
planuojamos teritorijos ribose išardyta.  
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Planuojamoje teritorijoje yra visi miesto inžineriniai tinklai. 
 
Gaisrini" hidrant" planuojamame sklype n ra, artimiausi hidrantai yra Gluosni" - Verslo gatvi" sankirtoje ir 
priešais teritorij# Gluosni" g. 4. 
 
Planuojamos teritorijos želdiniai susikoncentrav' palei Gluosni" gatv', teritorijoje yra pavieni" dekoratyvini" 
sodint" medži" ir kr$m", kurie yra nepriži$rimi ir sulauk j'. Saugotin" želdini" planuojamoje teritorijoje n ra.   
  
Teritorij$ planavimo dokument$, saugom$ teritorij$ ir kult%ros paveldo duomenys 
Šilut s miesto generaliniame plane (patvirtintas 1983-05-16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikal" 
komiteto) sklypas pateko ! pramon s ir komunalini" !moni" zon#. Formuojant žem s sklypus šioje teritorijoje 
sklypams (planuojamam ir gretimiems sklypams) nustatytas komercinis naudojimo b$das.  
 
Šilut s rajono savivaldyb s teritorijos iki 2026 met" bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut s miesto iki 2026 met" 
bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilut s rajono savivaldyb s tarybos sprendimu Nr.T1-
326, planuojamas sklypas patenka ! Šilut s miesto teritorij#, kuriai numatyta konversija ! centrini" mišri" 
funkcij" teritorijas – CMK. 
Miesto susisiekimo sistemos sprendiniuose geležinkelio atšak# einan&i# per teritorij# numatoma išnaikinti 
(planuojamos teritorijos ribose jau išnaikinta). 
 
Šiaur s vakaruose sklypas ribojasi su komercinio naudojimo sklypu Gluosni" g. 8, nuomojamu UAB „Šilut s 
prekyba“, bei sklypu Klaip dos g.6a, kur! nuomoja UAB „Šilut s šilumos tinklai“. Šiame sklype stovi miesto 
katilin , kurios planuojamai rekonstrukcijai yra parengtas poveikio aplinkai vertinimas ir nustatyta sanitarin  
apsaugos zona, patvirtinta Šilut s rajono savivaldyb s tarybos 2006-12-21 sprendimu Nr. T1-1413. Parengtas 
sklypo detalusis planas, patvirtintas 2003-11-06 patvirtintas Šilut s rajono savivaldyb s administracijos 
direktoriaus !sakymu Nr.A1-416.  
 
Šiaur s rytuose sklypas ribojasi su komercinio naudojimo sklypais Pramon s g.11, taip pat sklypu Pramon s g. 
5e - suformuotas žem s sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:57, Šilut je, Pramon s g.5 detaliuoju planu,   
kuris patvirtintas Šilut s rajono savivaldyb s administracijos direktoriaus 2006-09-28 !sakymu Nr.A1-896.  
 
Pietry&iuose sklypas ribojasi su komercinio naudojimo sklypu Pramon s g.5b - suformuotas žem s sklyp", kuri" 
kadastriniai Nr.8867/0006:58 ir Nr.8867/0006:38, Pramon s g.3 ir Pramon s g.5b, Šilut je detaliuoju planu 
kuris patvirtintas, Šilut s rajono savivaldyb s administracijos direktoriaus 2008-11-07 !sakymu Nr.A1-948. Taip 
pat ribojasi su komercinio naudojimo b$do sklypu Gluosni" g.4c – suformuotu žem s sklypo, kurio kadastrinis 
Nr.8867/0006:44, Šilut s r.sav., Šilut je, Gluosni" g.4a detaliuoju planu, kuris patvirtintas Šilut s rajono 
savivaldyb s tarybos 2006-05-25 sprendimu Nr.T1-1140. 
 
Planuojama teritorija nesiriboja su žem s sklypais apiman&iais detaliojo plano parengto teritorijai Cintjoniški" 
g.9A, Gluosni" g.4/ Cintjoniški" g.11, Šilut je, patvirtinto Šilut s rajono valdybos 2001-08-14 sprendimu 
Nr.266, tod l šiuo detaliuoju planu min to detaliojo plano sprendiniai nevertinami. 
 
Planuojamas žem s sklypas nesiriboja su rekreacin mis ar saugomomis teritorijomis ir nepatenka ! vandens 
telkini" apsaugos zonas ir pakran&i" apsaugos juostas (patvirtintas 1985-07-25 Šilut s rajono LDT VK 
sprendimu Nr.143).   
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2. TERITORIJOS IŠPLANAVIMO IR SUSISIEKIMO SISTEMOS PL TROS KONCEPCIJA 
 
Parengta žem s sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:42, Šilut s r. sav. Šilut s m. Gluosni" g.6, teritorijos 
išplanavimo ir susisiekimo sistemos pl tros koncepcija, kuriai pritarta Šilut s rajono savivaldyb s 
administracijos 2009-06-01 raštu Nr.R3(5.12)-1953. 
 
Vertinant kvartalo apriboto Gluosni", Klaip dos, Pramon s ir Cintjoniški" gatvi" susisiekimo sistemos 
problematik# ir Šilut s miesto bendrojo plano susisiekimo sistemos sprendinius, si$loma geležinkelio atšakos 
vietoje (bendruoju planu ši atšaka numatoma naikinti) formuoti pagalbin' D1 kategorijos gatv' (patikslinama š! 
kvartal# kertan&ios si$lomos D1 kategorijos gatv s vieta). Ši gatv  b$t" Dariaus ir Gir no (esama pagalbin  D1 

kategorijos gatv ) gatv s t#sa. Pietin je kvartalo pus je prasid t" nuo susikirtimo su Gluosni" gatve (esama 
aptarnaujanti C1 kategorijos gatv ), kirst" vis# kvartal# piet" šiaur s kryptimi iki susikirtimo su Pramon s gatve 
(esama pagalbin  D1 kategorijos gatv ). Nuo šios sankryžos gatv  eit" iki magistralin s geležinkelio linijos. 
Nuo šios vietos gatv  !sijungt" ! palei geležinkel! planuojamos aptarnaujan&ios C2 kategorijos gatv', kuri 
prasid t" numatytoje rekonstruoti Cintjoniski", Geležinkelio, Ramu&i" gatvi" bei geležinkelio sankryžoje 
(planuojama rekonstruoti ! dviej" lygi" sankryž#) ir ! šiaur' eit" iki !sikirtimo ! Klaip dos gatv'.  
 
Buvusios geležinkelio atšakos (infrastrukt$ros koridoriaus) panaudojimas naujos gatv s !rengimui yra 
funkciškai ir ekonomiškai pagr!stas pasi$lymas. 
 
Gluosni" gatvei Šilut s miesto bendrajame plane yra nustatyta – esamos C1 aptarnaujan&ios gatv s kategorija. 
Šios gatv s maksimalios raudonosios linijos – 40m. Esamas atstumas nuo gatv s ašies iki planuojam" sklyp" 
ribos turi b$ti ne mažesnis kaip 20 m. % gatv s raudon#sias linijas patenka žalioji juosta, p s&i"j" šaligatvis ir 
inžinerini" tinkl" koridoriai.  
 
Rengiant gretim" teritorij" detaliuosius planus dalis infrastrukt$ros koridori" buvo leista panaudoti 
trumpalaik ms automobili" stov jimo vietoms !rengti, sudarant infrastrukt$ros pl tros sutart!.  
 
Koncepcijoje si$loma dal! infrastrukt$ros koridoriaus prijungti prie planuojam" sklyp" j# išnuomojant 
trumpalaik ms automobili" stov jimo vietoms prie komercini" objekt" !rengti. Taip laisvos valstybin s žem s 
panaudojimas b$t" efektyvesnis ekonomine prasme.  
 
Planuojamos teritorijos aptarnavimui suplanuotas infrastrukt$ros sklypas, skirtas susisiekimo sistemai (D2-2  

kategorijos akligatviui) ir inžinerini" tinkl" koridoriams !rengti. 
 
Planuojamoje teritorijoje suplanuoti aštuoni komercin s paskirties objekt" naudojimo b$do –K ir  prekybos, 
paslaug" ir pramog" objekt" statybos pob$džio – K1, sklypai.  
 
Septyni sklypai suformuoti !vertinant esam# žem s, pastat", statini" nuosavyb', nuomojam# ar faktiškai 
naudojam# žem'. Palei Gluosni" gatv' esan&i" objekt" sklypai formuojami kompensuojant tr$kstam# sklyp" 
plot# iš laisvos valstybin s žem s palei gatv', paliekant šiose ribose esan&io infrastrukt$ros koridoriaus 
apribojimus planuojamuose sklypuose. Šios sklypo dalys gali b$ti tik nuomojamas.  
 
Vienas komercinio naudojimo b$do sklypas suformuotas laisvoje valstybin je žem je, siekiant ekonominio 
efekto.  
 
Du sklypai suplanuoti inžinerin s infrastrukt$ros teritorijos naudojimo b$do – I.  
Vienas iš j" suplanuotas susisiekimo ir inžinerini" tinkl" koridoriams – I2 – naudojimo pob$džio ir yra skirtas 
sklyp" 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 aptarnavimui ir kur! šie sklypai !sigyja lygiomis dalimis. 

Antras inžinerin s infrastrukt$ros sklypas yra skirtas – transformatorin s pastato statybai, naudojimo pob$dis – 
susisiekimo ir inžinerini" komunikacij" aptarnavimo objekt" statybos – I1. 
 

3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI 
 
Planuojamas kitos paskirties, komercinio naudojimo b$do žem s sklypas, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:42, 
yra naikinamas. Planuojant teritorij# yra laikomasi šio sklypo išorini" rib" tašk", kad nepažeisti besiribojan&i" 
sklyp" interes". Sklypo rib" taškai ir linija nuo Gluosni" gatv s pus s naikinama ir formuojama naujai.  
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Teritorija dalinama ! sklypus, !vertinant pasat" ir statini" nuosavyb', žem s nuosavyb', nuom# ir faktiškai 
naudojam# teritorij# prie statini", laisvos valstybin s žem s panaudojim# nauj" sklyp" formavimui, siekiant 
ekonominio efekto bei koncepcijoje suplanuotos susisiekimo sistemos pasi$lym" pl tr#.  
 
Susisiekimo sistema  
Planuojamos teritorijos vakarin  dalis, buvusios geležinkelio atšakos vietoje planuojama pagalbinei D1 

kategorijos gatvei (ži$r ti br žin! „Gatvi" raudon"j" linij" skersiniai pj$viai“ – D1 kategorijos - pagalbin s 
gatv s skersinis pj$vis). 
 
Sklyp" aptarnavimui suplanuotas infrastrukt$ros sklypas skirtas susisiekimo sistemai (D2-2 kategorijos 
akligatviui) ir inžinerini" tinkl" koridoriams !rengti (ži$r ti br žin! „Gatvi" raudon"j" linij" skersiniai pj$viai“ 
– D2-2 kategorijos - akligatvio skersinis pj$vis).  
 
Pagrindiniai !važiavimai ! suplanuotus komercinio naudojimo b$do sklypus (išskyrus sklyp# 6 formuojam# 
laisvoje valstybin je žem je) suplanuoti tik iš infrastrukt$ros sklypo 9 (reglamentas d). Iš kit" esam" ar 
planuojam" gatvi" !važiavimai ! sklypus gali b$ti !rengiami tik kaip avariniai, evakuaciniai ar funkciškai b$tini 
pagalbiniai, pagrindus j" b$tinum# technini" projekt" rengimo stadijoje.  
 
Sklypuose suplanuotos trumpalaikio automobili" stov jimo viet" zonos. Konkretus automobili" viet" poreikis 
(viet" skai&ius) objektuose projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miest", miesteli" ir kaim" 
susisiekimo sistemos“ reikalavimais. Automobili" stov jimo viet" atstumai iki gyvenam"j" ir viešo naudojimo 
pastat" projektuojami, pagal STR 2.06.01:1999 „Miest", miesteli" ir kaim" susisiekimo sistemos“ ir LR 
Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 !sakymu Nr. V-586 „Sanitarini" apsaugos zon" rib" nustatymo ir 
režimo taisykl s“ reikalavimus. Suplanuota automobili" stov jimo viet" zona sklype 6 yra 25 m atstumu nuo 
esamo gyvenamojo namo Pramon s g.7. Projektuojam" viet" skai&ius šioje zonoje negali b$ti daugiau kaip 50 
viet".  
 
Sklypuose palei Gluosni" gatv' trumpalaikio automobili" parkavimo viet" zonos planuojamos inžinerinio 
infrastrukt$ros koridoriaus su servitutais dalyje (ži$r ti br žin! „Gatvi" raudon"j" linij" skersiniai pj$viai“ – C1 
kategorijos - aptarnaujan&ios gatv s skersinis pj$vis).   
 
Išplanavimas 
Planuojamoje teritorijoje suplanuoti aštuoni komercin s paskirties objekt" naudojimo b$do – K ir  prekybos, 
paslaug" ir pramog" objekt" statybos pob$džio – K1, sklypai.  
 
Septyni sklypai suformuoti !vertinant esam# žem s, pastat", statini" nuosavyb', nuomojam# ar faktiškai 
naudojam# žem'. Palei Gluosni" gatv' esan&i" objekt" sklypai formuojami kompensuojant tr$kstam# sklyp" 
plot# iš laisvos valstybin s žem s palei gatv', paliekant šiose ribose esan&io infrastrukt$ros koridoriaus 
apribojimus planuojamuose sklypuose. Šios sklypo dalys gali b$ti tik nuomojamas.  
 
Vienas komercinio naudojimo b$do sklypas suformuotas laisvoje valstybin je žem je, siekiant ekonominio 
efekto.  
 
Du sklypai suplanuoti inžinerin s infrastrukt$ros teritorijos naudojimo b$do – I.  
Vienas iš j" suplanuotas susisiekimo ir inžinerini" tinkl" koridoriams – I2 – naudojimo pob$džio ir yra skirtas 
sklyp" 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 aptarnavimui ir kur! šie sklypai !sigyja lygiomis dalimis.
 
Antras inžinerin s infrastrukt$ros sklypas yra skirtas – transformatorin s pastato statybai, naudojimo pob$dis – 
susisiekimo ir inžinerini" komunikacij" aptarnavimo objekt" statybos – I1.  
 
Užstatymo tipas planuojamoje teritorijoje paliekamas laisvas, pavieniais pastatais, tiktai numatomas jo tankumo 
ir intensyvumo didinimas. Perimetrinis centro užstatymo tipas numatytas palei Gluosni" gatv', siekiant kiek 
labiau suformuoti šios gatv s užtatymo linij#.  
 
Pastatai, kuri" šiandienin  veikla neatitinka planuojamo naudojimo b$do ir pob$džio, numatomi rekonstruoti 
pakei&iant ir pritaikant j" paskirt! planuojamajai veiklai. Taip pat planuojama nauja statyba. 
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Želdiniai 
Sklyp" želdinimas nustatytas !vertinant „Atskir"j" rekreacin s paskirties želdyn" plot" norm" ir priklausom"j" 
želdyn" norm" (plot") nustatymo tvarkos aprašo“, patvirtinto LR AM 2007-12-21 !sakymu Nr.D1-694 
reikalavimus (reglamentai a, a1).  
 
Sklype 6 ir sklype 7, kurie ribojasi su gretimyb se stovin&iais gyvenamaisiais namais ir sklype 8 nustatytas 
papildomas apsaugini" želdini" reglamentas f.  
 
Inžineriniai tinklai 
Planuojamoje teritorijoje yra visi miesto centralizuoti inžineriniai tinklai. Teritorijoje suplanuot" gatvi" ir 
inžinerin s infrastrukt$ros sklyp" sprendiniai pateikti br žinyje „Gatvi" raudon"j" linij" skersiniai pj$viai“.  
 
Gaisrin" sauga  
Išorinis gaisr" gesinimas planuojamoje teritorijoje yra iš esam" hidrant" – Gluosni" -Verslo gatvi" sankirtoje ir 
priešais teritorij# Gluosni" g. 4. Šiaurinei teritorijos daliai, kurios nepasiekia esam" gaisrini" hidrant" 200 m 
spindulys, planuojamas naujas gaisrinis hidrantas, pagalbin s D1 kategorijos gatv s ribose. 
 
Sanitarin"s apsaugos ir apsaugos zonos 
% planuojam# teritorij# patenka kit" gretimyb se esan&i" objekt" sanitarin s apsaugos zonos: 

- Šilut s miesto katilin s Šilut , Klaip dos g.6a, sanitarin  apsaugos zona, patvirtinta Šilut s rajono 
savivaldyb s tarybos 2006-12-21 sprendimu Nr. T1-1413; 

- variklini" transporto priemoni" ir motocikl" remonto veiklos sanitarin  apsaugos zona - 50m, nustatyta 
pastatui sklype Šilut , Pramon s 5b, patvirtinta kartu su detaliuoju planu, patvirtintu Šilut s rajono 
savivaldyb s administracijos direktoriaus  2008-11-07 !sakymu Nr.A1-948. 
 

Planuojamoje teritorijoje suplanuotuose komercinio naudojimo b$do sklypuose šiai dienai veikiantiems 
objektams n ra nustatyt" sanitarini" apsaugos zon".  
 
Konkretizuojant kiekvieno suformuoto sklypo numatom# vykdyti veikl#, jeigu pagal planuojamos veiklos 
pob$d! bus planuojami objektai, kuri" veikla turi b$ti !vertinta pagal poveikio visuomen s sveikatai vertinimo ar 
poveikio aplinkai vertinimo proced$ras, tai atliekama prieš pradedant rengti dokumentus, leidimams, tai veiklai 
vykdyti, gauti. Jeigu pagal ši" proced$r" išvadas tur s b$ti nustatyta veikos sanitarin  apsaugos zona, ji 
nustatoma konkreti kiekvienam sklypui atskirai, vadovaujantis „Sanitarini" apsaugos zon" ir rib" nustatymo ir 
režimo taisykl mis“, patvirtintomis LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 !sakymu Nr. V-586. 
 
 Sklypuose suplanuotos trumpalaikio automobili" stov jimo viet" zonos. Konkretus automobili" viet" poreikis 
(viet" skai&ius) objektuose projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miest", miesteli" ir kaim" 
susisiekimo sistemos“ reikalavimais. Automobili" stov jimo viet" atstumai iki gyvenam"j" ir viešo naudojimo 
pastat" projektuojami, pagal STR 2.06.01:1999 „Miest", miesteli" ir kaim" susisiekimo sistemos“ ir LR 
Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 !sakymu Nr. V-586 „Sanitarini" apsaugos zon" rib" nustatymo ir 
režimo taisykl s.“ reikalavimus. Suplanuota automobili" stov jimo viet" zona sklype 6 yra 25 m atstumu nuo 
esamo gyvenamojo namo Pramon s g.7. Projektuojam" viet" skai&ius šioje zonoje negali b$ti daugiau kaip 50 
viet". 
 
Visiems planuojamoje teritorijoje esantiems ir planuojamiems inžineriniams tinklams nustatytos apsaugos 
zonos, vadovaujantis specialiosiomis žem s naudojimo s#lygomis (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 
29 nutarimo Nr.1640 redakcija).  
 
Kad išvengti galimos taršos triukšmu poveikio gretimyb ms sklype 6 ir sklype 7, kurie ribojasi su 
gyvenamaisiais pastatais, bei sklypuose 1, 2, 3, 7, 8 statomiems sublokuotiems per ugniasien' pastatams, 
nustatytas reglamentas e - sklypo pastat" vidaus ir išor s aplinkos garso klas  - ne žemesn  nei C.  
 

3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 
 

SKLYPAS 1  
- sklypas formuojamas prie pastat" (patalp") nuosavyb s teise priklausan&i" fiziniams asmenims, 

žem  prie kuri" – nuomojama. 
Sklypo plotas: 4 231 m2 
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- infrastrukt$ros koridoriaus su servitut" galiojimo zona sklypo dalis - 815 m2  - gali b$ti tik 
nuomojama. 

Sklypo adresas: Šilut s r.sav., Šilut s m. 
- tikslus sklypo adresas nustatomas atskira tvarka, patvirtinus detal"j! plan#, prieš rengiant sklypo 

kadastrinius matavimus. 
 

Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b$das - K - komercin s paskirties objekt" teritorija; pob$dis – prekybos, paslaug" ir 
pramog" objekt" statybai – K1; 
2 – leistinas pastat" aukštis, metrais - maksimalus pastato aukštis iki stogo kraigo – 15,0 m; 
3 – leistinas žem s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 40%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 150%; 
a – priklausom"j" želdyn" norma (plotas) procentais nuo žem s sklypo ploto - 15%; 
b – pastat" blokavimas per ugniasienes;  
c – infrastrukt$ros koridorius su servitut" galiojimo zona, kuriame gali b$ti !rengiamos automobili" stov jimo 
vietos; 
d – pagrindinis !važiavimas ! sklyp# tik iš infrastrukt$ros sklypo.  
  
Planuojamo žem s sklypo specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryši" linij" apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij" apsaugos zonos – VI punktas; 
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkl" apsaugos zonos – XLVIII punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinkl" ir !rengini" apsaugos zona – XLIX punktas. 
 
Servitutai: 

- kodas 105 – statini" servitutas (viešpataujantis daiktas) – statiniams stovintiems ant sklypo rib" 
aptarnauti sklype Šilut s m., Gluosni" g.4C – pagal detal"j! plan#, patvirtint# Šilut s rajono 
savivaldyb s tarybos 2006-05-25 sprendimu Nr.T1-1140; 

- kodas 106 - teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 206 – teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 107 - teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 207 – teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 

 
SKLYPAS 2  

- sklypas formuojamas prie pastat" (patalp") nuosavyb s teise priklausan&i" fiziniams ir juridiniams 
asmenims;  

- sklype žem s nuosavyb' turi – UAB „Statyk pats“ – 3565 m2  ir Stanislava Kasnauskien  – 846 m2. 
Sklypo plotas: 5 805 m2 

- infrastrukt$ros koridoriaus su servitut" galiojimo zona sklypo dalis – 1145 m2 - gali b$ti tik 
nuomojama. 

Sklypo adresas: Šilut s r.sav., Šilut s m. 
- tikslus sklypo adresas nustatomas atskira tvarka, patvirtinus detal"j! plan#, prieš rengiant sklypo 

kadastrinius matavimus. 
 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b$das - K - komercin s paskirties objekt" teritorija; pob$dis – prekybos, paslaug" ir 
pramog" objekt" statybai – K1; 
2 – leistinas pastat" aukštis, metrais - maksimalus pastato aukštis iki stogo kraigo – 15,0 m; 
3 – leistinas žem s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 50%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 150%; 
a – priklausom"j" želdyn" norma  (plotas) procentais nuo žem s sklypo ploto - 15%; 
b – pastat" blokavimas per ugniasienes;  
c – infrastrukt$ros koridorius su servitut" galiojimo zona, kuriame gali b$ti !rengiamos automobili" stov jimo 
vietos;  
d – pagrindinis !važiavimas ! sklyp# tik iš infrastrukt$ros sklypo; 
e - pastat" vidaus ir išor s aplinkos garso klas  - ne žemesn  nei C. 
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Planuojamo žem s sklypo specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryši" linij" apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij" apsaugos zonos – VI punktas; 
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkl" apsaugos zonos – XLVIII punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinkl" ir !rengini" apsaugos zona – XLIX punktas. 
 
Servitutai: 

- kodas 106 - teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 206 – teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 107 - teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 207 – teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 

  
SKLYPAS 3   

- sklypas formuojamas prie pastat" (patalp") nuosavyb s teise priklausan&i" fiziniams asmenims;  
- sklype žem s nuosavyb' turi – Stanislava Kasnauskien  – 2336 m2. 

Sklypo plotas: 4741 m2 
- infrastrukt$ros koridoriaus su servitut" galiojimo zona sklypo dalis – 783 m2 - gali b$ti tik 

nuomojama. 
Sklypo adresas: Šilut s r.sav., Šilut s m. 

- tikslus sklypo adresas nustatomas atskira tvarka, patvirtinus detal"j! plan#, prieš rengiant sklypo 
kadastrinius matavimus. 

 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b$das - K - komercin s paskirties objekt" teritorija; pob$dis – prekybos, paslaug" ir 
pramog" objekt" statybai – K1; 
2 – leistinas pastat" aukštis, metrais - maksimalus pastato aukštis iki stogo kraigo – 15,0 m; 
3 – leistinas žem s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 45%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 150%; 
a – priklausom"j" želdyn" norma  (plotas) procentais nuo žem s sklypo ploto - 15%; 
b – pastat" blokavimas per ugniasienes;  
c – infrastrukt$ros koridorius su servitut" galiojimo zona, kuriame gali b$ti !rengiamos automobili" stov jimo 
vietos;  
d – pagrindinis !važiavimas ! sklyp# tik iš infrastrukt$ros sklypo;  
e –  pastat" vidaus ir išor s aplinkos garso klas  - ne žemesn  nei C. 
 
Planuojamo žem s sklypo specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryši" linij" apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij" apsaugos zonos – VI punktas; 
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkl" apsaugos zonos – XLVIII punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinkl" ir !rengini" apsaugos zona – XLIX punktas. 
 
Servitutai: 

- kodas 106 - teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 206 – teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 107 -  teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 207 – teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 

 
SKLYPAS 4 

- sklypas formuojamas prie pastato ir žem s nuosavyb s teise priklausan&ios fiziniams asmeniui;  
- sklype žem s nuosavyb' turi – K'stutis Mielis – 2530 m2. 

Sklypo plotas: 2530 m2 
Sklypo adresas: Šilut s r.sav., Šilut s m. 

- tikslus sklypo adresas nustatomas atskira tvarka, patvirtinus detal"j! plan#, prieš rengiant sklypo 
kadastrinius matavimus. 
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Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b$das - K - komercin s paskirties objekt" teritorija; pob$dis – prekybos, paslaug" ir 
pramog" objekt" statybai – K1; 
2 – leistinas pastat" aukštis, metrais - maksimalus pastato aukštis iki stogo kraigo – 15,0 m; 
3 – leistinas žem s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 45%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 150%; 
a – priklausom"j" želdyn" norma (plotas) procentais nuo žem s sklypo ploto - 15%; 
d – pagrindinis !važiavimas ! sklyp# tik iš infrastrukt$ros sklypo.  
 
Planuojamo žem s sklypo specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryši" linij" apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij" apsaugos zonos – VI punktas; 
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkl" apsaugos zonos – XLVIII punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinkl" ir !rengini" apsaugos zona – XLIX punktas. 
 
Servitutai: 

- kodas 106 - teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 206 – teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 107 - teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 207 – teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 

 
SKLYPAS 5   

- sklypas formuojamas prie pastat" nuosavyb s teise priklausan&i" juridiniams asmenims, žem  prie 
kuri" – nuomojama. 

Sklypo plotas: 6549 m2 
Sklypo adresas: Šilut s r.sav., Šilut s m. 

- tikslus sklypo adresas nustatomas atskira tvarka, patvirtinus detal"j! plan#, prieš rengiant sklypo 
kadastrinius matavimus.  
 

Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b$das - K - komercin s paskirties objekt" teritorija; pob$dis – prekybos, paslaug" ir 
pramog" objekt" statybai – K1; 
 2 – leistinas pastat" aukštis, metrais - maksimalus pastato aukštis iki stogo kraigo – 15,0 m; 
3 – leistinas žem s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 35%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 150%; 
a – priklausom"j" želdyn" norma (plotas) procentais nuo žem s sklypo ploto - 15%; 
d – pagrindinis !važiavimas ! sklyp# tik iš infrastrukt$ros sklypo.  
 
Planuojamo žem s sklypo specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryši" linij" apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij" apsaugos zonos – VI punktas; 
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkl" apsaugos zonos – XLVIII punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinkl" ir !rengini" apsaugos zona – XLIX punktas. 
 
Servitutai: 

- kodas 106 - teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 206 – teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 107 - teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 207 – teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 

 
SKLYPAS 6  

- sklypas formuojamas laisvoje valstybin je žem je.   
Sklypo plotas: 10 670 m2 
Sklypo adresas: Šilut s r.sav., Šilut s m. 

- tikslus sklypo adresas nustatomas atskira tvarka, patvirtinus detal"j! plan#, prieš rengiant sklypo 
kadastrinius matavimus. 
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Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b$das - K - komercin s paskirties objekt" teritorija; pob$dis – prekybos, paslaug" ir 
pramog" objekt" statybai – K1; 
2 – leistinas pastat" aukštis, metrais - maksimalus pastato aukštis iki stogo kraigo – 15,0 m; 
3 – leistinas žem s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 40%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 150%; 
a - priklausom"j" želdyn" norma  (plotas) procentais nuo žem s sklypo ploto - 15%; 
e – pastat" vidaus ir išor s aplinkos garso klas  - ne žemesn  nei C; 
f – apsauginiai želdiniai. 
 
Planuojamo žem s sklypo specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryši" linij" apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij" apsaugos zonos – VI punktas; 
- Gamybini" ir komunalini" objekt" sanitarin s apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas (Šilut s 

miesto katilin s sanitarin  apsaugos zona);   
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkl" apsaugos zonos – XLVIII punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinkl" ir !rengini" apsaugos zona – XLIX punktas. 
 
Servitutai: 

- kodas 106 - teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 206 – teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 107 - teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 207 – teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 

 
SKLYPAS 7   

- sklypas formuojamas prie pastat" (patalp") nuosavyb s teise priklausan&i" fiziniams ir juridiniams 
asmenims;  

- sklype žem s nuosavyb' turi – UAB „Taurag s tiekimas“ – 1706 m2; dalis žem s nuomojama; 
Sklypo plotas: 11538m2 
Sklypo adresas: Šilut s r.sav., Šilut s m. 

- tikslus sklypo adresas nustatomas atskira tvarka, patvirtinus detal"j! plan#, prieš rengiant sklypo 
kadastrinius matavimus. 

 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b$das - K - komercin s paskirties objekt" teritorija; pob$dis – prekybos, paslaug" ir 
pramog" objekt" statybai – K1; 
2 – leistinas pastat" aukštis, metrais - maksimalus pastato aukštis iki stogo kraigo – 15,0 m; 
3 – leistinas žem s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 45%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 150%; 
a - priklausom"j" želdyn" norma (plotas) procentais nuo žem s sklypo ploto - 15%; 
b – pastat" blokavimas per ugniasienes;  
d – pagrindinis !važiavimas ! sklyp# tik iš infrastrukt$ros sklypo;  
e –  pastat" vidaus ir išor s aplinkos garso klas  - ne žemesn  nei C; 
f – apsauginiai želdiniai. 
 
Planuojamo žem s sklypo specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryši" linij" apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij" apsaugos zonos – VI punktas; 
- Gamybini" ir komunalini" objekt" sanitarin s apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas 

(patenka dalis SAZ, nustatytos žem s sklype  Šilut , Pramon s 5b (detalusis planas, patvirtintas Šilut s 
rajono savivaldyb s administracijos direktoriaus 2008-11-07 !sakymu Nr.A1-948); 

- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkl" apsaugos zonos – XLVIII punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinkl" ir !rengini" apsaugos zona – XLIX punktas. 
 
Servitutai: 

- kodas 105 – statini" servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 8; 
- kodas 106 - teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
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- kodas 206 – teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 107 - teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 207 – teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 

SKLYPAS 8   
- sklypas formuojamas prie pastat" (patalp") nuosavyb s teise priklausan&i" fiziniams ir juridiniams 

asmenims, žem  prie kuri" yra nuomojama. 
Sklypo plotas: 5078 m2 
Sklypo adresas: Šilut s r.sav., Šilut s m. 

- tikslus sklypo adresas nustatomas atskira tvarka, patvirtinus detal"j! plan#, prieš rengiant sklypo 
kadastrinius matavimus. 

 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b$das - K - komercin s paskirties objekt" teritorija; pob$dis – prekybos, paslaug" ir 
pramog" objekt" statybai – K1; 
2 – leistinas pastat" aukštis, metrais - maksimalus pastato aukštis iki stogo kraigo – 15,0 m; 
3 – leistinas žem s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 50%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 150%; 
a - priklausom"j" želdyn" norma (plotas) procentais nuo žem s sklypo ploto - 15%; 
b – pastat" blokavimas per ugniasienes;  
d – pagrindinis !važiavimas ! sklyp# tik iš infrastrukt$ros sklypo; 
e –  pastat" vidaus ir išor s aplinkos garso klas  - ne žemesn  nei C; 
f – apsauginiai želdiniai. 
 
Planuojamo žem s sklypo specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryši" linij" apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij" apsaugos zonos – VI punktas; 
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkl" apsaugos zonos – XLVIII punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinkl" ir !rengini" apsaugos zona – XLIX punktas. 
 
Servitutai: 

- kodas 105 – statini" servitutas (viešpataujantis daiktas) – statiniams stovintiems ant sklypo rib" 
aptarnauti sklype Šilut s m., Gluosni" g.4C – pagal detal"j! plan#, patvirtint# Šilut s rajono 
savivaldyb s tarybos 2006-05-25 sprendimu Nr.T1-1140;  

- kodas 205 – statini" servitutas (tarnaujantis daiktas) – sklypui 7 ir statiniams stovintiems ant sklypo 
rib" aptarnauti sklype Šilut s m., Gluosni" g.4C – pagal detal"j! plan#, patvirtint# Šilut s rajono 
savivaldyb s tarybos 2006-05-25 sprendimu Nr.T1-1140;  

- kodas 106 - teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 206 – teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 107 - teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 207 – teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
 

SKLYPAS 9   
- sklypas formuojamas buvusioje bendro naudojimo žem je; 
- sklypas funkciškai tiesiogiai priklauso sklyp" 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 aptarnavimui; 
- sklyp# lygiomis dalimis !sigyja sklypai 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; 
- sklypo dalies nuosavyb  (nuoma) tvarkoma kartu su pagrindinio sklypo dokumentais. 

 
Sklypo plotas: 1804 m2 
Sklypo adresas: Šilut s r.sav., Šilut s m. 

- tikslus sklypo adresas nustatomas atskira tvarka, patvirtinus detal"j! plan#, prieš rengiant sklypo 
kadastrinius matavimus. 

 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b$das –  inžinerin s infrastrukt$ros teritorijos- I, naudojimo pob$dis – susisiekimo ir 
inžinerini" tinkl" koridoriams – I2; 
2 – leistinas pastat" aukštis, metrais - ---; 
3 – leistinas žem s sklypo užstatymo tankumas, procentais – ---; 
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4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – ---; 
a1 – priklausom"j" želdyn" norma (plotas) procentais nuo žem s sklypo ploto, normuojama pagal STR 
2.06.01:199 „Miest", miesteli" ir kaim" susisiekimo sistemos“; 
 
Planuojamo žem s sklypo specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryši" linij" apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij" apsaugos zonos – VI punktas; 
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkl" apsaugos zonos – XLVIII punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinkl" ir !rengini" apsaugos zona – XLIX punktas. 
 
Servitutai: 

- kodas 106 - teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 206 – teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 107 - teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 207 – teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
 

SKLYPAS 10   
- sklypas formuojamas laisvoje valstybin je žem je; 

Sklypo plotas: 116 m2 
Sklypo adresas: Šilut s r.sav., Šilut s m. 

- tikslus sklypo adresas nustatomas atskira tvarka, patvirtinus detal"j! plan#, prieš rengiant sklypo 
kadastrinius matavimus. 

 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b$das – inžinerin s infrastrukt$ros teritorijos- I, naudojimo pob$dis – susisiekimo ir 
inžinerini" komunikacij" aptarnavimo objekt" statybos – I1; 
2 – leistinas pastat" aukštis, metrais– 3,0m; 
3 – leistinas žem s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 40%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%; 
a1 – priklausom"j" želdyn" norma (plotas) procentais nuo žem s sklypo ploto - 12%; 
 
Planuojamo žem s sklypo specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Elektros linij" apsaugos zonos – VI punktas;  

 
Servitutai: 

- kodas 106 - teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 206 – teis  tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 107 - teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 207 – teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 

 
4. PLANUOJAMO SKLYPO DETALIOJO PLANO SPRENDINI! PASEKMI! VERTINIMO 

ATASKAITA 
 
Planuojamas kitos paskirties, komercinio naudojimo b$do žem s sklypas, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:42, 
yra naikinamas. Planuojant teritorij# yra laikomasi šio sklypo išorini" rib" tašk", kad nepažeisti besiribojan&i" 
sklyp" interes". Sklypo rib" taškai ir linija nuo Gluosni" gatv s pus s naikinama ir formuojama naujai.  
 
Teritorija dalinama ! sklypus, !vertinant pasat" ir statini" nuosavyb', žem s nuosavyb', nuom# ir faktiškai 
naudojam# teritorij# prie statini", laisvos valstybin s žem s panaudojim# nauj" sklyp" formavimui, siekiant 
ekonominio efekto bei koncepcijoje suplanuotos susisiekimo sistemos pasi$lym" pl tr#.  
 
Susisiekimo sistema  
Planuojamos teritorijos vakarin  dalis, buvusios geležinkelio atšakos vietoje planuojama pagalbinei D1 

kategorijos gatvei (ži$r ti br žin! „Gatvi" raudon"j" linij" skersiniai pj$viai“ – D1 kategorijos - pagalbin s 
gatv s skersinis pj$vis). 
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Sklyp" aptarnavimui suplanuotas infrastrukt$ros sklypas skirtas susisiekimo sistemai (D2-2 kategorijos 
akligatviui) ir inžinerini" tinkl" koridoriams !rengti (ži$r ti br žin! „Gatvi" raudon"j" linij" skersiniai pj$viai“ 
– D2-2 kategorijos - akligatvio skersinis pj$vis).  
 
Pagrindiniai !važiavimai ! suplanuotus komercinio naudojimo b$do sklypus (išskyrus sklyp# 6 formuojam# 
laisvoje valstybin je žem je) suplanuoti tik iš infrastrukt$ros sklypo 9 (reglamentas d). Iš kit" esam" ar 
planuojam" gatvi" !važiavimai ! sklypus gali b$ti !rengiami tik kaip avariniai, evakuaciniai ar funkciškai b$tini 
pagalbiniai, pagrindus j" b$tinum# technini" projekt" rengimo stadijoje.  
 
Sklypuose suplanuotos trumpalaikio automobili" stov jimo viet" zonos. Konkretus automobili" viet" poreikis 
(viet" skai&ius) objektuose projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miest", miesteli" ir kaim" 
susisiekimo sistemos“ reikalavimais. Automobili" stov jimo viet" atstumai iki gyvenam"j" ir viešo naudojimo 
pastat" projektuojami, pagal STR 2.06.01:1999 „Miest", miesteli" ir kaim" susisiekimo sistemos“ ir LR 
Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 !sakymu Nr. V-586 „Sanitarini" apsaugos zon" rib" nustatymo ir 
režimo taisykl s“ reikalavimus. Suplanuota automobili" stov jimo viet" zona sklype 6 yra 25m atstumu nuo 
esamo gyvenamojo namo Pramon s g.7. Projektuojam" viet" skai&ius šioje zonoje negali b$ti daugiau kaip 50 
viet".  
 
Sklypuose palei Gluosni" gatv' trumpalaikio automobili" parkavimo viet" zonos planuojamos inžinerinio 
infrastrukt$ros koridoriaus su servitutais dalyje (ži$r ti br žin! „Gatvi" raudon"j" linij" skersiniai pj$viai“ – C1 
kategorijos - aptarnaujan&ios gatv s skersinis pj$vis). 
 
Išplanavimas 
Planuojamoje teritorijoje suplanuoti aštuoni komercin s paskirties objekt" naudojimo b$do – K ir  prekybos, 
paslaug" ir pramog" objekt" statybos pob$džio – K1, sklypai.  
 
Septyni sklypai suformuoti !vertinant esam# žem s, pastat", statini" nuosavyb', nuomojam# ar faktiškai 
naudojam# žem'. Palei Gluosni" gatv' esan&i" objekt" sklypai formuojami kompensuojant tr$kstam# sklyp" 
plot# iš laisvos valstybin s žem s palei gatv', paliekant šiose ribose esan&io infrastrukt$ros koridoriaus 
apribojimus planuojamuose sklypuose. Šios sklypo dalys gali b$ti tik nuomojamos.  
 
Vienas komercinio naudojimo b$do sklypas suformuotas laisvoje valstybin je žem je, siekiant ekonominio 
efekto.  
 
Du sklypai suplanuoti inžinerin s infrastrukt$ros teritorijos naudojimo b$do – I.  
Vienas iš j" suplanuotas susisiekimo ir inžinerini" tinkl" koridoriams – I2 – naudojimo pob$džio ir yra skirtas 
sklyp" 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 aptarnavimui ir kur! šie sklypai !sigyja lygiomis dalimis. 
 
Antras inžinerin s infrastrukt$ros sklypas yra skirtas – transformatorin s pastato statybai, naudojimo pob$dis – 
susisiekimo ir inžinerini" komunikacij" aptarnavimo objekt" statybos – I1.  
 
Užstatymo tipas planuojamoje teritorijoje paliekamas laisvas, pavieniais pastatais, tiktai numatomas jo tankumo 
ir intensyvumo didinimas. Perimetrinis centro užstatymo tipas numatytas palei Gluosni" gatv', siekiant kiek 
labiau suformuoti šios gatv s užtatymo linij#.  
 
Pastatai, kuri" šiandienin  veikla neatitinka planuojamo naudojimo b$do ir pob$džio, numatomi rekonstruoti 
pakei&iant ir pritaikant j" paskirt! planuojamajai veiklai. Taip pat planuojama nauja statyba.   
  
Želdiniai 
Sklyp" želdinimas nustatytas !vertinant „Atskir"j" rekreacin s paskirties želdyn" plot" norm" ir priklausom"j" 
želdyn" norm" (plot") nustatymo tvarkos aprašo“, patvirtinto LR AM 2007-12-21 !sakymu Nr.D1-694 
reikalavimus (reglamentai a, a1).  
 
Sklype 6 ir sklype 7, kurie ribojasi su gretimyb se stovin&iais gyvenamaisiais namais ir sklype 8 nustatytas 
papildomas apsaugini" želdini" reglamentas f. 
 
Inžineriniai tinklai 
Planuojamoje teritorijoje yra visi miesto centralizuoti inžineriniai tinklai. Teritorijoje suplanuot" gatvi" ir 
inžinerin s infrastrukt$ros sklyp" sprendiniai pateikti br žin! „Gatvi" raudon"j" linij" skersiniai pj$viai“.  
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Gaisrin" sauga  
Išorinis gaisr" gesinimas planuojamoje teritorijoje yra iš esam" hidrant" – Gluosni" - Verslo gatvi" sankirtoje ir 
priešais teritorij# Gluosni" g. 4. Šiaurinei teritorijos daliai, kurios nepasiekia esam" gaisrini" hidrant" 200 m 
spindulys, planuojamas naujas gaisrinis hidrantas, pagalbin s D1 kategorijos gatv s ribose. 
 
Sanitarin"s apsaugos ir apsaugos zonos 
% planuojam# teritorij# patenka kit" gretimyb se esan&i" objekt" sanitarin s apsaugos zonos: 

- Šilut s miesto katilin s Šilut , Klaip dos g.6a, sanitarin  apsaugos zona,  patvirtinta Šilut s rajono 
savivaldyb s tarybos 2006-12-21 sprendimu Nr. T1-1413; 

- variklini" transporto priemoni" ir motocikl" remonto veiklos sanitarin  apsaugos zona - 50m, nustatyta 
pastatui sklype Šilut , Pramon s 5b, patvirtinta kartu su detaliuoju planu, patvirtintu Šilut s rajono 
savivaldyb s administracijos direktoriaus  2008-11-07 !sakymu  Nr.A1-948. 
 

Planuojamoje teritorijoje suplanuotuose komercinio naudojimo b$do sklypuose šiai dienai veikiantiems 
objektams n ra nustatyt" sanitarini" apsaugos zon".  
 
Konkretizuojant kiekvieno suformuoto sklypo numatom# vykdyti veikl#, jeigu pagal planuojamos veiklos 
pob$d! bus planuojami objektai, kuri" veikla turi b$ti !vertinta pagal poveikio visuomen s sveikatai vertinimo ar 
poveikio aplinkai vertinimo proced$ras, tai atliekama prieš pradedant rengti dokumentus, leidimams, tai veiklai 
vykdyti, gauti. Jeigu pagal ši" proced$r" išvadas tur s b$ti nustatyta veikos sanitarin  apsaugos zona, ji 
nustatoma konkreti kiekvienam sklypui atskirai, vadovaujantis „Sanitarini" apsaugos zon" ir rib" nustatymo ir 
režimo taisykl mis“, patvirtintomis LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 !sakymu Nr. V-586. 
 
Sklypuose suplanuotos trumpalaikio automobili" stov jimo viet" zonos. Konkretus automobili" viet" poreikis 
(viet" skai&ius) objektuose projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miest", miesteli" ir kaim" 
susisiekimo sistemos“ reikalavimais. Automobili" stov jimo viet" atstumai iki gyvenam"j" ir viešo naudojimo 
pastat" projektuojami, pagal STR 2.06.01:1999 „Miest", miesteli" ir kaim" susisiekimo sistemos“ ir LR 
Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 !sakymu Nr. V-586 „Sanitarini" apsaugos zon" rib" nustatymo ir 
režimo taisykl s.“ reikalavimus. Suplanuota automobili" stov jimo viet" zona sklype 6 yra 25 m atstumu nuo 
esamo gyvenamojo namo Pramon s g.7. Projektuojam" viet" skai&ius šioje zonoje negali b$ti daugiau kaip 50 
viet". 
 
Visiems planuojamoje teritorijoje esantiems ir planuojamiems inžineriniams tinklams nustatytos apsaugos 
zonos, vadovaujantis specialiosiomis žem s naudojimo s#lygomis (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 
29 nutarimo Nr.1640 redakcija).  
 
Kad išvengti galimos taršos triukšmu poveikio gretimyb ms sklype 6 ir sklype 7, kurie ribojasi su 
gyvenamaisiais pastatais, bei sklypuose 1, 2, 3, 7, 8 statomiems sublokuotiems per ugniasien' pastatams, 
nustatytas reglamentas e - sklypo pastat" vidaus ir išor s aplinkos garso klas  - ne žemesn  nei C. 
 

  4.1.SPRENDINI! VERTINIMAS 
 

4.1.sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo bei aplinkosauginiu aspektu          
Planuojamas žem s sklypas nesiriboja su rekreacin mis ar saugomomis teritorijomis ir nepatenka ! vandens 
telkini" apsaugos zonas ir pakran&i" apsaugos juostas (patvirtintas 1985-07-25 Šilut s rajono LDT VK 
sprendimu Nr.143).   
 
% planuojam# teritorij# patenka kit" gretimyb se esan&i" objekt" sanitarin s apsaugos zonos: 

- Šilut s miesto katilin s Šilut , Klaip dos g.6a, sanitarin  apsaugos zona, patvirtinta Šilut s rajono 
savivaldyb s tarybos 2006-12-21 sprendimu Nr. T1-1413; 

- variklini" transporto priemoni" ir motocikl" remonto veiklos sanitarin  apsaugos zona – 50 m, nustatyta 
pastatui sklype Šilut , Pramon s 5b, patvirtinta kartu su detaliuoju planu, patvirtintu Šilut s rajono 
savivaldyb s administracijos direktoriaus 2008-11-07 !sakymu Nr.A1-948. 
 

Planuojamoje teritorijoje suplanuotiems komercinio naudojimo b$do sklypuose šiai dienai veikiantiems 
objektams n ra nustatyt" sanitarini" apsaugos zon".  
 
Konkretizuojant kiekvieno suformuoto sklypo numatom# vykdyti veikl#, jeigu pagal planuojamos veiklos 
pob$d! bus planuojami objektai, kuri" veikla turi b$ti !vertinta pagal poveikio visuomen s sveikatai vertinimo ar 
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poveikio aplinkai vertinimo proced$ras, tai atliekama prieš pradedant rengti dokumentus, leidimams, tai veiklai 
vykdyti, gauti. Jeigu pagal ši" proced$r" išvadas tur s b$ti nustatyta veikos sanitarin  apsaugos zona, ji 
nustatoma konkreti kiekvienam sklypui atskirai, vadovaujantis „Sanitarini" apsaugos zon" ir rib" nustatymo ir 
režimo taisykl mis“, patvirtintomis LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 !sakymu Nr. V-586. 
 
Sklypuose suplanuotos trumpalaikio automobili" stov jimo viet" zonos. Konkretus automobili" viet" poreikis 
(viet" skai&ius) objektuose projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miest", miesteli" ir kaim" 
susisiekimo sistemos“ reikalavimais. Automobili" stov jimo viet" atstumai iki gyvenam"j" ir viešo naudojimo 
pastat" projektuojami, pagal STR 2.06.01:1999 „Miest", miesteli" ir kaim" susisiekimo sistemos“ ir LR 
Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 !sakymu Nr. V-586 „Sanitarini" apsaugos zon" rib" nustatymo ir 
režimo taisykl s“ reikalavimus. Suplanuota automobili" stov jimo viet" zona sklype 6 yra 25 m atstumu nuo 
esamo gyvenamojo namo Pramon s g.7. Projektuojam" viet" skai&ius šioje zonoje negali b$ti daugiau kaip 50 
viet". 
 
Visiems planuojamoje teritorijoje esantiems ir planuojamiems inžineriniams tinklams nustatytos apsaugos 
zonos, vadovaujantis specialiosiomis žem s naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 
29 nutarimo Nr.1640 redakcija).  
 
Kad išvengti galimos taršos triukšmu poveikio gretimyb ms sklype 6 ir sklype 7, kurie ribojasi su 
gyvenamaisiais pastatais, bei sklypuose 1, 2, 3, 7, 8 statomiems sublokuotiems per ugniasien' pastatams, 
nustatytas  reglamentas e - sklypo pastat" vidaus ir išor s aplinkos garso klas  - ne žemesn  nei C. 
 
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo ir aplinkosauginiu 
aspektu netur s.   
 
4.2. erdviniu – urbanistiniu (miesto dalies apstatymo)  aspektu: 
Detaliojo plano sprendiniai, parengti vadovaujantis rengiamo Šilut s miesto bendrojo plano  koncepcija  (Šilut s 
rajono savivaldyb s teritorijos iki 2026 met" bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut s miesto iki 2026 met" 
bendrojo plano koncepcijoje, patvirtinta 2007-12-13 Šilut s rajono savivaldyb s tarybos sprendimu Nr.T1-326) 
ir preliminariais sprendiniais bei žem s sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:42, Šilut s r. sav., Šilut s m., 
Gluosni" g.6, teritorijos išplanavimo ir susisiekimo sistemos pl tros koncepcija, kuriai pritarta Šilut s rajono 
savivaldyb s administracijos 2009-06-01 raštu Nr.R3(5.12)-1953. 
 
Šilut s rajono savivaldyb s teritorijos iki 2026 met" bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut s miesto iki 2026 met" 
bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilut s rajono savivaldyb s tarybos sprendimu Nr.T1-
326, planuojama teritorija patenka ! Šilut s miesto dal!, kuriai numatyta konversija ! centrini" mišri" funkcij" 
teritorijas – CMK. 
 
Vertinant kvartalo apriboto Gluosni", Klaip dos, Pramon s ir Cintjoniški" gatvi" susisiekimo sistemos 
problematik# ir Šilut s miesto bendrojo plano susisiekimo sistemos sprendinius, si$loma geležinkelio atšakos 
vietoje (bendruoju planu ši atšaka numatoma naikinti) formuoti pagalbin' D1 kategorijos gatv' (patikslinama  š! 
kvartal# kertan&ios bendrajame plane si$lomos D1 kategorijos gatv s vieta).  
Buvusios geležinkelio atšakos (infrastrukt$ros koridoriaus) panaudojimas naujos gatv s !rengimui yra 
funkciškai ir ekonomiškai pagr!stas sprendinys.  
 
Sklyp" aptarnavimui suplanuotas infrastrukt$ros sklypas skirtas susisiekimo sistemai (D2-2 kategorijos 
akligatviui) ir inžinerini" tinkl" koridoriams !rengti.  
Pagrindiniai !važiavimai ! suplanuotus komercinio naudojimo b$do sklypus (išskyrus sklyp# 6 formuojam# 
laisvoje valstybin je žem je) suplanuoti tik iš infrastrukt$ros sklypo 9 (reglamentas d). Iš kit" esam" ar 
planuojam" gatvi" !važiavimai ! sklypus gali b$ti !rengiami tik kaip avariniai, evakuaciniai ar funkciškai b$tini 
pagalbiniai, pagrindus j" b$tinum# technini" projekt" rengimo stadijoje.  
 
Sklypuose suplanuotos trumpalaikio automobili" stov jimo viet" zonos. Konkretus automobili" viet" poreikis 
(viet" skai&ius) objektuose projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miest", miesteli" ir kaim" 
susisiekimo sistemos“ reikalavimais. Sklypuose palei Gluosni" gatv' trumpalaikio automobili" parkavimo viet" 
zonos planuojamos inžinerinio infrastrukt$ros koridoriaus su servitutais dalyje. 
 
Planuojamoje teritorijoje suplanuoti aštuoni komercin s paskirties objekt" naudojimo b$do –K ir  prekybos, 
paslaug" ir pramog" objekt" statybos pob$džio – K1, sklypai.  
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Du sklypai suplanuoti inžinerin s infrastrukt$ros teritorijos naudojimo b$do – I. Vienas iš j" suplanuotas 
susisiekimo ir inžinerini" tinkl" koridoriams – I2 – naudojimo pob$džio. Antras inžinerin s infrastrukt$ros 
sklypas yra skirtas – transformatorin s pastato statybai, naudojimo pob$dis – susisiekimo ir inžinerini" 
komunikacij" aptarnavimo objekt" statybos – I1.  
 
Užstatymo tipas planuojamoje teritorijoje paliekamas laisvas, pavieniais pastatais, tiktai numatomas jo tankumo 
ir intensyvumo didinimas. Perimetrinis centro užstatymo tipas numatytas palei Gluosni" gatv', siekiant kiek 
labiau suformuoti šios gatv s užtatymo linij#.  
 
Pastatai, kuri" šiandienin  veikla neatitinka planuojamo naudojimo b$do ir pob$džio, numatomi rekonstruoti 
pakei&iant ir pritaikant j" paskirt! planuojamajai veiklai. Taip pat planuojama nauja statyba.   
 
Sklyp" želdinimas nustatytas !vertinant „Atskir"j" rekreacin s paskirties želdyn" plot" norm" ir priklausom"j" 
želdyn" norm" (plot") nustatymo tvarkos aprašo“ patvirtinto LR AM 2007-12-21 !sakymu Nr.D1-694, 
reikalavimus (reglamentai a, a1).  
 
Sklype 6 ir sklype 7, kurie ribojasi su gretimyb se stovin&iais gyvenamaisiais namais ir sklype 8 nustatytas 
papildomas apsaugini" želdini" reglamentas f.  
 
Detaliojo plano sprendiniai tur s teigiam# !tak#  miesto kraštovaizdžiui - erdviniu – urbanistiniu (miesto dalies 
apstatymo) aspektu. 
 
4.4. priešgaisriniu aspektu 
Išorinis gaisr" gesinimas planuojamoje teritorijoje yra iš esam" hidrant" – Gluosni" - Verslo gatvi" sankirtoje ir 
priešais teritorij# Gluosni" g. 4. Šiaurinei teritorijos daliai, kurios nepasiekia esam" gaisrini" hidrant" 200m 
spindulys, planuojamas naujas gaisrinis hidrantas, pagalbin s D1 kategorijos gatv s ribose. Išorinis gaisr" 
gesinimas atitinka Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamento prie Vidaus reikal" ministerijos 
direktoriaus 2007-02-22 !sakymo Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir 
!rengimo taisykl s.“ keliamus reikalavimus. 
 
Sklypuose 1, 2, 3, 7 ir sklype 8, kuriame pagal detaliojo plano Šilut s miete, Gluosni" g.4a, patvirtinto Šilut s 
rajono savivaldyb s tarybos 2006-05-25 sprendimu Nr.T1-1140, sprendinius, planuojama naujo pastato statyba, 
nustatomas reglamentas b – pastat" blokavimas per ugniasienes.  
 
Detaliojo plano sprendiniai gaisrin s saugos aspektu neigiamo poveikio netur s. 
 

TERITORIJ! PLANAVIMO DOKUMENT! (detaliojo plano) 
SPRENDINI! POVEIKIO VERTINIMO LENTEL  

 
1. Teritorij$ planavimo dokumento organizatorius 

Šilut s rajono savivaldyb s administracijos direktorius  
Šilut s r.sav., Šilut s m., Dariaus ir Gir no g.1 tel. 8-441 79201 
 

2. Teritorij$ planavimo dokumento reng"jas  
UAB “Nemuno deltos projektai”, PV Alma (epien , atstato Nr.A695 
 

3. Teritorij$ planavimo dokumento pavadinimas 
Žem s sklypo, kurio kadastrinisNr.8867/0006:42, Šilut s r.sav. Šilut s m. Gluosni" g. 6, detalusis planas 
 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojan&iais teritorij$ planavimo dokumentais 
Šilut s miesto generaliniame plane (patvirtintas 1983-05-16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikal" 
komiteto) sklypas pateko ! pramon s ir komunalini" !moni" zon#. Formuojant žem s sklypus šioje 
teritorijoje sklypams (planuojamam ir gretimiems sklypams) nustatytas komercinis naudojimo b$das.  
 
Šiaur s vakaruose sklypas ribojasi su komercinio naudojimo sklypu Gluosni" g. 8, nuomojamu UAB 
„Šilut s prekyba“, bei sklypu Klaip dos g.6a, kur! nuomoja UAB „Šilut s šilumos tinklai“. Šiame sklype 
stovi miesto katilin , kurios planuojamai rekonstrukcijai yra parengtas poveikio aplinkai vertinimas ir 
nustatyta sanitarin  apsaugos zona, patvirtinta Šilut s rajono savivaldyb s tarybos 2006-12-21 sprendimu 
Nr. T1-1413. Parengtas sklypo detalusis planas, patvirtintas 2003-11-06 patvirtintas Šilut s rajono 
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savivaldyb s administracijos direktoriaus !sakymu Nr.A1-416.  
 
Šiaur s rytuose sklypas ribojasi su komercinio naudojimo sklypais Pramon s g.11, taip pat sklypu 
Pramon s g. 5e - suformuotas žem s sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:57, Šilut je, Pramon s g.5 
detaliuoju planu, kuris patvirtintas Šilut s rajono savivaldyb s administracijos direktoriaus 2006-09-28 
!sakymu Nr.A1-896.  
 
Pietry&iuose sklypas ribojasi su komercinio naudojimo sklypu Pramon s g.5b - suformuotas žem s 
sklyp", kuri" kadastriniai Nr.8867/0006:58 ir Nr.8867/0006:38, Pramon s g.3 ir Pramon s g.5b, Šilut je 
detaliuoju planu kuris patvirtintas, Šilut s rajono savivaldyb s administracijos direktoriaus 2008-11-07 
!sakymu Nr.A1-948. Taip pat ribojasi su komercinio naudojimo b$do sklypu Gluosni" g.4c – suformuotu 
žem s sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:44, Šilut s r.sav., Šilut je, Gluosni" g.4a detaliuoju planu, 
kuris patvirtintas Šilut s rajono savivaldyb s tarybos 2006-05-25 sprendimu Nr.T1-1140. 
 
Planuojama teritorija nesiriboja su žem s sklypais apiman&iais detaliojo plano parengto teritorijai 
Cintjoniški" g.9A, Gluosni" g.4/ Cintjoniški" g.11, Šilut je, patvirtinto Šilut s rajono valdybos 2001-08-
14 sprendimu Nr.266, tod l šiuo detaliuoju planu min to detaliojo plano sprendiniai nevertinami. 
 

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin"s trukm"s strateginio planavimo dokumentais 
Šilut s rajono savivaldyb s teritorijos iki 2026 met" bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut s miesto iki 
2026 met" bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilut s rajono savivaldyb s tarybos 
sprendimu Nr.T1-326, planuojamas sklypas patenka ! Šilut s miesto teritorij#, kuriai numatyta konversija 
! centrini" mišri" funkcij" teritorijas – CMK. 
Miesto susisiekimo sistemos sprendiniuose geležinkelio atšak# einan&ia per teritorij# numatoma 
išnaikinti (planuojamos teritorijos ribose jau išnaikinta). 
 
Parengta žem s sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:42, Šilut s r. sav., Šilut s m., Gluosni" g.6, 
teritorijos išplanavimo ir susisiekimo sistemos pl tros koncepcija, kuriai pritarta Šilut s rajono 
savivaldyb s administracijos 2009-06-01 raštu Nr.R3(5.12)-1953. 
 

6. Status quo situacija 
Bendri duomenys   
Planuojamas sklypas yra Šilut s miesto šiaurin je dalyje. Sklyp# dalimis nuomoja arba nuosavyb s teise 
valdo fiziniai ir juridiniai asmenys, dalis žem s sklypo yra likusi laisva valstybin  žem . Sklype stovi 
!vairios paskirties pastatai ir statiniai, didžiojoje dalyje kuri" šiai dienai yra vykdoma komercin  veikla. 
Pastat" ir statini" fizin  b$kl  labai !vairi nuo gerai priži$rim" ir eksploatuojam" iki avarin s b$kl s. 
%važiavimo ! planuojam# teritorij# b$kl  – avarin . Greta !važiavimo kelio  jusi geležinkelio atšaka 
išardyta.  
 
Bankrutavus pagrindiniam žem s nuomininkui UAB „Visdžiaugai“, kei&iantis pastat", statini", žem s 
savininkams ir nuomininkams, pasidar  labai sud tinga sklypo valdymo schema, tod l nuspr'sta sklyp# 
dalinti ! atskirus sklypus, !vertinant žem s ir pastat" nuosavyb' bei laisvos valstybin s žem s 
panaudojim#.  
 
Gretimyb s  
Planuojamas sklypas yra išsid st's intensyvioje miesto buvusioje gamybin je, bet  dabar labiau 
komercin je zonoje, kvartalo, apriboto Gluosni", Klaip dos, Pramon s ir Cintjoniški" gatvi", pietin je 
dalyje. Visi šiame kvartale esantys sklypai yra suformuoti komercinio naudojimo b$do. Tik šios 
teritorijos centre ! šiaur' nuo planuojamo sklypo yra !siterp' du gyvenamieji namai, prie kuri" žem s 
sklypai nesuformuoti.    
  
Išplanavimas, susisiekimas, inžineriniai tinklai ir želdiniai 
Kvartale, kuriame yra planuojama teritorijoje, yra susiklost's laisvas - pavieniais pramoniniais ir 
sand liavimo pastatais - užstatymo tipas. Gatvi" užstatymo linija nesuformuota. 
 
Viso kvartalo susisiekimo sistema gana komplikuota. Pagal generalin! plan# kvartalas buvo suformuotas 
stambioms gamybin ms komunalin ms !mon s. %važiavimai ! šias teritorijas formavosi uždari. Kvartalo 
teritorij# kirto aptarnaujan&io geležinkelio atšaka.  
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Prasid jus teritorijos konversijai ! komercin!, smulkios gamybos ir aptarnavimo objekt" naudojimo b$d#, 
sklypai sumaž jo, bet susisiekimo sistema nepakito. Išliko sud tingas vidini" teritorijos objekt" 
aptarnavimas per akligatvius, atsišakojan&ius iš pagrindini" gatvi".  
 
Planuojama teritorija taip pat aptarnaujama iš vieno !važiavimo atsišakojan&io iš Gluosni" gatv s, kuris 
sklypo viduje yra suformuotas, kaip bendro naudojimo plotas. %važiavimo fizin  b$kl  – avarin . 
Geležinkelio atšaka planuojamos teritorijos ribose išardyta.  
 
Planuojamoje teritorijoje yra visi miesto inžineriniai tinklai.   
 
Gaisrini" hidrant" planuojamame sklype n ra, artimiausi hidrantai yra  Gluosni" - Verslo gatvi" 
sankirtoje ir priešais teritorij# Gluosni" g. 4. 
 
Planuojamos teritorijos želdiniai susikoncentrav' palei Gluosni" gatv', teritorijoje yra pavieni" 
dekoratyvini" sodint" medži" ir kr$m", kurie yra nepriži$rimi ir sulauk j'. Saugotin" želdini" 
planuojamoje teritorijoje n ra.   
 

7. Tikslas, kurio siekiama 'gyvendinant teritorij$ planavimo sprendinius 
Kitos paskirties žem s sklypo dalijimas; žem s sklyp" naudojimo pob$džio tikslinimas; žem s sklyp" 
apstatymo reglament", speciali"j" žem s naudojimo s#lyg", servitut" keitimas, tikslinimas arba 
papildymas.  

8. Galimo sprendini$ poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir 
'vertinimas)   
Planuojamas žem s sklypas nesiriboja su rekreacin mis ar saugomomis teritorijomis ir nepatenka ! 
vandens telkini" apsaugos zonas ir pakran&i" apsaugos juostas (patvirtintas 1985-07-25 Šilut s rajono 
LDT VK sprendimu Nr.143). 
 
% planuojam# teritorij# patenka kit" gretimyb se esan&i" objekt" sanitarin s apsaugos zonos: 

- Šilut s miesto katilin s Šilut , Klaip dos g.6a, sanitarin  apsaugos zona, patvirtinta Šilut s 
rajono savivaldyb s tarybos 2006-12-21 sprendimu Nr. T1-1413; 

- variklini" transporto priemoni" ir motocikl" remonto veiklos sanitarin  apsaugos zona - 50m, 
nustatyta pastatui sklype Šilut , Pramon s 5b, patvirtinta kartu su detaliuoju planu, patvirtintu 
Šilut s rajono savivaldyb s administracijos direktoriaus 2008-11-07 !sakymu Nr.A1-948. 
 

Planuojamoje teritorijoje suplanuotiems komercinio naudojimo b$do sklypuose šiai dienai veikiantiems 
objektams n ra nustatyt" sanitarini" apsaugos zon".  
 
Konkretizuojant kiekvieno suformuoto sklypo numatom# vykdyti veikl#, jeigu pagal planuojamos veiklos 
pob$d! bus planuojami objektai, kuri" veikla turi b$ti !vertinta pagal poveikio visuomen s sveikatai 
vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimo proced$ras, tai atliekama prieš pradedant rengti dokumentus, 
leidimams, tai veiklai vykdyti, gauti. Jeigu pagal ši" proced$r" išvadas tur s b$ti nustatyta veikos 
sanitarin  apsaugos zona, ji nustatoma konkreti kiekvienam sklypui atskirai, vadovaujantis „Sanitarini" 
apsaugos zon" ir rib" nustatymo ir režimo taisykl mis“, patvirtintomis LR Sveikatos apsaugos ministro 
2004-08-19 !sakymu Nr. V-586. 
 
Sklypuose suplanuotos trumpalaikio automobili" stov jimo viet" zonos. Konkretus automobili" viet" 
poreikis (viet" skai&ius) objektuose projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miest", miesteli" 
ir kaim" susisiekimo sistemos“ reikalavimais. Automobili" stov jimo viet" atstumai iki gyvenam"j" ir 
viešo naudojimo pastat" projektuojami, pagal  STR 2.06.01:1999 „Miest", miesteli" ir kaim" susisiekimo 
sistemos“ ir  LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 !sakymu Nr. V-586 „Sanitarini" apsaugos zon" 
rib" nustatymo ir režimo taisykl s“ reikalavimus. Suplanuota automobili" stov jimo viet" zona sklype 6 
yra 25 m atstumu nuo esamo gyvenamojo namo Pramon s g.7. Projektuojam" viet" skai&ius šioje zonoje 
negali b$ti daugiau kaip 50 viet". 
 
Visiems planuojamoje teritorijoje esantiems ir planuojamiems inžineriniams tinklams nustatytos 
apsaugos zonos, vadovaujantis specialiosiomis žem s naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo 
Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija).  
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Kad išvengti galimos taršos triukšmu poveikio gretimyb ms sklype 6 ir sklype 7, kurie ribojasi su 
gretimai stovin&iais gyvenamaisiais pastatais, bei sklypuose 1, 2, 3, 7, 8 statomiems sublokuotiems per 
ugniasien' pastatams, nustatytas reglamentas e - sklypo pastat" vidaus ir išor s aplinkos garso klas  - ne 
žemesn  nei C.   
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo ir 
aplinkosauginiu aspektu netur s.   
Detaliojo plano sprendiniai, parengti vadovaujantis rengiamo Šilut s miesto bendrojo plano koncepcija 
(Šilut s rajono savivaldyb s teritorijos iki 2026 met" bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut s miesto iki 
2026 met" bendrojo plano koncepcijoje, patvirtinta 2007-12-13 Šilut s rajono savivaldyb s tarybos 
sprendimu Nr.T1-326) ir preliminariais sprendiniais bei žem s sklypo, kurio kadastrinis 
Nr.8867/0006:42, Šilut s r. sav. Šilut s m. Gluosni" g.6, teritorijos išplanavimo ir susisiekimo sistemos 
pl tros koncepcija, kuriai pritarta Šilut s rajono savivaldyb s administracijos 2009-06-01 raštu 
Nr.R3(5.12)-1953. 
 
Šilut s rajono savivaldyb s teritorijos iki 2026 met" bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut s miesto iki 
2026 met" bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilut s rajono savivaldyb s tarybos 
sprendimu Nr.T1-326, planuojama teritorija patenka ! Šilut s miesto dal!, kuriai numatyta konversija ! 
centrini" mišri" funkcij" teritorijas – CMK. 
 
Vertinant kvartalo apriboto Gluosni", Klaip dos, Pramon s ir Cintjoniški" gatvi" susisiekimo sistemos 
problematik# ir Šilut s miesto bendrojo plano susisiekimo sistemos sprendinius, si$loma geležinkelio 
atšakos vietoje (bendruoju planu ši atšaka numatoma naikinti) formuoti pagalbin' D1 kategorijos gatv' 
(patikslinama š! kvartal# kertan&ios bendrajame plane si$lomos D1 kategorijos gatv s vieta).  
Buvusios geležinkelio atšakos (infrastrukt$ros koridoriaus) panaudojimas naujos gatv s !rengimui yra 
funkciškai ir ekonomiškai pagr!stas sprendinys.  
 
Sklyp" aptarnavimui suplanuotas infrastrukt$ros sklypas skirtas susisiekimo sistemai (D2-2 kategorijos 
akligatviui) ir inžinerini" tinkl" koridoriams !rengti.  
Pagrindiniai !važiavimai ! suplanuotus komercinio naudojimo b$do sklypus (išskyrus sklyp# 6 
formuojam# laisvoje valstybin je žem je) suplanuoti tik iš infrastrukt$ros sklypo 9 (reglamentas d). Iš 
kit" esam" ar planuojam" gatvi" !važiavimai ! sklypus gali b$ti !rengiami tik kaip avariniai, evakuaciniai 
ar funkciškai b$tini pagalbiniai, pagrindus j" b$tinum# technini" projekt" rengimo stadijoje.  
 
Sklypuose suplanuotos trumpalaikio automobili" stov jimo viet" zonos. Konkretus automobili" viet" 
poreikis (viet" skai&ius) objektuose projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miest", miesteli" 
ir kaim" susisiekimo sistemos“ reikalavimais. Sklypuose palei Gluosni" gatv' trumpalaikio automobili" 
parkavimo viet" zonos planuojamos inžinerinio infrastrukt$ros koridoriaus su servitutais dalyje. 
 
Planuojamoje teritorijoje suplanuoti aštuoni komercin s paskirties objekt" naudojimo b$do – K ir 
prekybos, paslaug" ir pramog" objekt" statybos pob$džio – K1, sklypai.  
Du sklypai suplanuoti inžinerin s infrastrukt$ros teritorijos naudojimo b$do – I. Vienas iš j" suplanuotas 
susisiekimo ir inžinerini" tinkl" koridoriams – I2 – naudojimo pob$džio. Antras inžinerin s 
infrastrukt$ros sklypas yra skirtas – transformatorin s pastato statybai, naudojimo pob$dis – susisiekimo 
ir inžinerini" komunikacij" aptarnavimo objekt" statybos – I1.  
 
Užstatymo tipas planuojamoje teritorijoje paliekamas laisvas, pavieniais pastatais, tiktai numatomas jo 
tankumo ir intensyvumo didinimas. Perimetrinis centro užstatymo tipas numatytas palei Gluosni" gatv', 
siekiant kiek labiau suformuoti šios gatv s užtatymo linij#.  
 
Pastatai, kuri" šiandienin  veikla neatitinka planuojamo naudojimo b$do ir pob$džio, numatomi 
rekonstruoti pakei&iant ir pritaikant j" paskirt! planuojamajai veiklai. Taip pat planuojama nauja statyba. 
 
Sklyp" želdinimas nustatytas !vertinant „Atskir"j" rekreacin s paskirties želdyn" plot" norm" ir 
priklausom"j" želdyn" norm" (plot") nustatymo tvarkos aprašo“ patvirtinto LR AM 2007-12-21 !sakymu 
Nr.D1-694, reikalavimus (reglamentai a, a1).  
 
Sklype 6 ir sklype 7, kurie ribojasi su gretimyb se stovin&iais gyvenamaisiais namais ir sklype 8 
nustatytas papildomas apsaugini" želdini" reglamentas f.  
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Detaliojo plano sprendiniai tur s teigiam# !tak#  miesto kraštovaizdžiui - erdviniu – urbanistiniu (miesto 
dalies apstatymo)  aspektu. 
 
Išorinis gaisr" gesinimas planuojamoje teritorijoje yra iš esam" hidrant" – Gluosni" - Verslo gatvi" 
sankirtoje ir priešais teritorij# Gluosni" g. 4. Šiaurinei teritorijos daliai, kurios nepasiekia esam" gaisrini" 
hidrant" 200 m spindulys, planuojamas naujas gaisrinis hidrantas, pagalbin s D1 kategorijos gatv s 
ribose. 
Išorinis gaisr" gesinimas atitinka Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamento prie Vidaus reikal" 
ministerijos direktoriaus 2007-02-22 !sakymo Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. 
Projektavimo ir !rengimo taisykl s.“ keliamus reikalavimus. 
 
Sklypuose 1, 2, 3, 7 ir sklype 8, kuriame pagal detaliojo plano Šilut s miete, Gluosni" g.4a, patvirtinto 
Šilut s rajono savivaldyb s tarybos 2006-05-25 sprendimu Nr.T1-1140, sprendinius, planuojama naujo 
pastato statyba, nustatomas reglamentas b – pastat" blokavimas per ugniasienes.  
 
Detaliojo plano sprendiniai gaisrin s saugos aspektu neigiamo poveikio netur s. 
 
Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis,  

ilgalaikis ) poveikis 
Neigiamas (trumpalaikis,  
Ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis: 
teritorijos vystymo darnai ir 
(ar) planuojamai veiklos sri&iai 

Detaliojo plano sprendiniai, 
parengti vadovaujantis rengiamo 
Šilut s miesto bendrojo plano 
koncepcija (Šilut s rajono 
savivaldyb s teritorijos iki 2026 
met" bendrojo plano koncepcijoje 
ir Šilut s miesto iki 2026 met" 
bendrojo plano koncepcijoje, 
patvirtinta 2007-12-13 Šilut s 
rajono savivaldyb s tarybos 
sprendimu Nr.T1-326) ir 
preliminariais sprendiniais bei 
žem s sklypo, kurio kadastrinis 
Nr.8867/0006:42, Šilut s r. sav. 
Šilut s m. Gluosni" g.6, teritorijos 
išplanavimo ir susisiekimo 
sistemos pl tros koncepcija, kuriai 
pritarta Šilut s rajono savivaldyb s 
administracijos 2009-06-01 raštu 
Nr.R3(5.12)-1953. 
 
Detaliojo plano sprendiniai tur s 
teigiam# !tak# teritorijos vystymo 
darnai ir planuojamai veiklos 
sri&iai.  
 

- 

ekonominei aplinkai Planuojamos teritorijos 
sudalinimas ! optimalaus dydžio ir 
teisiškai lengviau valdomus  
sklypus, racionalios susisiekimo 
sistemos suk$rimas, tur s teigiam# 
!tak# ekonominei aplinkai ir duos 
nemaž# ekonomin! efekt#.  
 

- 

9. 

socialinei aplinkai Detaliojo plano sprendiniais 
numatytas inžinerin s ir 
susisiekimo sistemos 
racionalizavimas, priemoni", 
užtikrinan&i" sveik# gyvenam#j# 

- 
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aplink# numatymas, laiduoja, kad 
detaliojo plano sprendiniai tur s 
teigiam# poveik! socialinei 
aplinkai.  
 
  

 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

Planuojamos teritorijos 
sudalinimas ! optimalaus dydžio ir 
teisiškai lengviau valdomus  
sklypus, racionalios susisiekimo 
sistemos suk$rimas, teritorijos 
naudojimo tipo nustatymas, 
!vertinant Šilut s miesto bendrojo 
plano sprendiniuose šiai teritorijai 
numatyt# konversij# ! centrini" 
mišri" teritorij" – CMK  – 
funkcij#, užtikrina, kad detaliojo 
plano sprendiniai tur s teigiam# 
ilgalaik! poveik! miesto aplinkai ir 
kraštovaizdžiui. 
 

- 

Si%lomos alternatyvos poveikis:  Neigiamas planuojamos $kin s veiklos poveikis  aplinkai 
neprognozuojamas. )kin s veiklos alternatyvos nenagrin jamos. 
 
teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sri&iai 

- - 

ekonominei aplinkai - - 
socialinei aplinkai - - 

10. 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

- - 

 
 
 
 
Projekto reng jai:                    
Projekto vadov    architekt   (atestato Nr.A695)                                                  A. (epien   
Inžinier                                                                                                                R. Lotužien  
 
 
 
 
 
 
 
Su detaliuoju planu susipažinau, pastab$ ir pretenzij$ neturiu. 
 
Planavimo organizatorius:                                                    Šilut s rajono savivaldyb s  
                                                                                              administracijos direktorius 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


