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3 PRIEDAS. ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDŲ PALYGINIMAS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUOSE
Pagrindinė žemės naudojimo
paskirtis
KONSERVACINĖS PASKIRTIES
ŽEMĖ

MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ

Naudojimo būdas (pagal galiojantį BP)

Naudojimo būdas ( nuo 2014 m.)

Gamtinių rezervatų ir gamtos paveldo objektų sklypai

Gamtinių rezervatų žemės sklypai

Ekosistemų apsaugos miškų sklypai

Ekosistemų apsaugos miškų sklypai

Rekreacinių miškų (miško parkų) sklypai

Rekreacinių miškų sklypai

Apsauginių miškų sklypai

Apsauginių miškų sklypai

Ūkinių miškų sklypai

Ūkinių miškų sklypai

Ekosistemų apsaugos agrarinių naudmenų sklypai

ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ

VANDENS ŪKIO PASKIRTIES
ŽEMĖ

Nėra

C 1.2 – reguliuojamos apsaugos

Nėra

M 1.1 – išsaugančios apsaugos
M 1.2 -atkuriančios apsaugos
M 2.1 – ekstensyvaus pritaikymo

Nėra
Nėra

M 2.2 – intensyvaus pritaikymo
M 3.1 – bendrosios ekologinės apsaugos
M 3.2 – specializuotos ekologinės apsaugos
M 4.1 – intensyvaus tradicinio ūkininkavimo

Nėra
Nėra
Nėra
Nėra

Ž 1.1 – išsaugančios apsaugos

Nėra

Ž 1.2 -atkuriančios apsaugos

Nėra

Ž 3.1 – bendrosios ekologinės apsaugos

Nėra

Ž 3.1 – specializuotos ekologinės apsaugos

Nėra

Ž 2.1 – ekstensyvaus pritaikymo

Nėra

Ž 2.2 – intensyvaus pritaikymo

Nėra

Ž 4.1 – intensyvaus tradicinio ūkininkavimo
H 1.1 – išsaugančios apsaugos

Nėra

H 1.2 – atkuriančios apsaugos

Nėra

H 3.1 – ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo (draustiniuose)
H 3.1 – intensyvaus apsauginio (tausojančio) ūkininkavimo
H 2.1 – ekstensyvaus pritaikymo
H 2.2 – intensyvaus pritaikymo

Nėra
Nėra
Nėra
Nėra

U 1.1 – išsaugančios apsaugos

Nėra

U 1.2 – atnaujinančios apsaugos

Nėra

U 3.1 – ekologinio reguliavimo

Nėra

U 2.1 – ekstensyvaus pritaikymo

Nėra

U 2.2 – intensyvaus pritaikymo

Nėra

U 4.1 – ekstensyvaus (kompaktiško) užstatymo
U 4.1.1 – ekstensyvaus dispersiško užstatymo
U 4.1 – intensyvaus (kompaktiško) užstatymo

Nėra
Nėra
Nėra

Nėra

Rekreacinio naudojimo žemės sklypai

Ūkinių miškų sklypai

Ekosistemų apsaugos vandens telkinių sklypai

Ekosistemas saugantys vandens telkiniai

Bendrojo naudojimo vandens telkinių sklypai

Bendrojo naudojimo vandens telkiniai

Rekreacinių maudyklių ir hidroparkų vandenų sklypai

Rekreaciniai vandens telkiniai

Kultūros paveldo požiūriu vertingų gyvenviečių ar jų
dalių sklypai

Nėra

Draustinių, apsauginių juostų ir zonų gyvenviečių ar jų
dalių sklypai

Nėra

Rekreaciniu požiūriu vertingų gyvenviečių ar jų dalių
sklypai

Nėra

Bendrojo tvarkymo gyvenviečių ar jų dalių sklypai

Nėra

KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas
2019

C 1.1 – griežtos apsaugos

Nėra

Ūkinių, agrarinių teritorijų sklypai

Inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų sklypai
Pramonės, sandėliavimo objektų sklypai
Ekologinės inžinerijos objektų sklypai
Naudingų iškasenų gavybos objektų sklypai
Krašto apsaugos infrastruktūros objektų sklypai

Pobūdis (nuo 2014 m.)

Nėra

Draustinių, apsauginių juostų ir zonų agrarinių
naudmenų sklypai

Rekreacinių, agrarinių teritorijų (agroparkų) sklypai

Pobūdis (pagal galiojantį BP)

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Nėra
Naudingųjų iškasenų teritorijos
Teritorijos krašto apsaugos tikslams

Nėra

