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Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:219) Kalotės k., Kretingalės sen.,
Klaipėdos r.sav. detaliojo plano, patvirtinto 2003-07-31 Klaipėdos
rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 6 posėdžio sprendimu Nr. T11-115
(reg. Nr. 003553000450), korektūra.

Aiškinamasis raštas

BENDRIEJI DUOMENYS
Planuojamos teritorijos adresas: Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r (kad. Nr. 5558/0014:219).
Planuojamas plotas – 0,1616 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g.2, Gargždai.
Detaliojo plano iniciatorius: Loreta Mineikienė. Serviso g.26, Klaipėda.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archko“, Turgaus a.27, Klaipėda.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 16 d. įsakymas
Nr. AV-537 “Dėl pritarimo Loretos Mineikienės pasiūlymui” ir 2016 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. AV-664
“Dėl Loretos Mineikienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:219) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.
detaliojo plano rengimo“.
Detaliojo plano korektūros rengimo tikslai: Žemės sklypo padalinimas į kelis sklypus. Žemės sklypo
naudojimo būdo keitimas iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
teritorijos. Teritorijos užstatymo reglamentų nustatymas.

SPRENDINIAI
Planuojamos teritorijos dalys, statybos riba, statomų statinių zona, žemės naudojimo paskirtis, konkretus
teritorijos naudojimo tipas, žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai).
Planuojamos teritorijos plotas – 0,1616 ha. Planuojamą teritoriją sudaro vienas sklypas (kad. Nr.
5558/0014:219). Žemės sklypas padalinamas į 4 sklypus. Trijuose sklypuose numatomas sublokuotas užstatymas,
ketvirtame sklype užstatymas nenumatomas. Šis sklypas pagal planavimo iniciatoriaus susitarimą bus parduotas
gretimo sklypo Malūnų g.4 savininkui ir bus naudojamas ne kaip atskiras sklypas, o esančio gyvenamojo pastato
Malūnų g.4 priklausinys.
Numatomi sklypų dydžiai nuo 0,0159 iki 0,05 ha,
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT) – nekeičiami.
Teritorijos naudojimo tipas – iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos keičiama į Gyvenamąją teritoriją
vienbučių ir dvibučių namų statybai GV.
Galimi žemės naudojimo būdai – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1).
Nustatoma planuojama statybos riba, statomų statinių zona pirmuose trijuose sklypuose, ketvirtame
užstatymas nenumatomas.
Leistinas pastatų aukštis, pastatų aukštų skaičius.
Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus, leistina pastatų aukščio altitudė ir pastatų aukštų skaičius
pirminiame detaliajame plane nebuvo nustatyti todėl šioje korektūroje nustatomi šie aukščiai atsižvelgiant į greta
esantį užstatymą ir parengtus teritorijų planavimo dokumentus, galiojančius normatyvinius reikalavimus:
 sklypas Nr.1. leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus – ≤8,5 m, altitudė – 23, aukštų skaičius – 1-2.
 sklypas Nr.2. leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus – ≤8,5 m, altitudė – 23, aukštų skaičius – 1-2.
 sklypas Nr.3. leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus – ≤8,5 m, altitudė – 21,5, aukštų skaičius – 12.
 sklypas Nr.4. užstatymas nenumatomas.
Užstatymo tankis, užstatymo intensyvumas, užstatymo tipas.
Maksimalus leistinas sklypo užstatymo tankis, užstatymo intensyvumas ir tipas pirminiame detaliajame
plane nebuvo nustatyti todėl šioje korektūroje nustatomi šie parametrai atsižvelgiant į greta esantį užstatymą ir
parengtus teritorijų planavimo dokumentus, galiojančius normatyvinius reikalavimus::
 sklypas Nr.1. sklypo užstatymo tankis – 40%, užstatymo intensyvumas – 0,7, užstatymo tipas – Vienbutis
ir dvibutis užstatymas (vd);
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sklypas Nr.2. sklypo užstatymo tankis – 40%, užstatymo intensyvumas – 0,7, užstatymo tipas – Vienbutis
ir dvibutis užstatymas (vd);
sklypas Nr.3. sklypo užstatymo tankis – 40%, užstatymo intensyvumas – 0,7, užstatymo tipas – Vienbutis
ir dvibutis užstatymas (vd);
sklypas Nr.4. užstatymas nenumatomas.

Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys.
Pagal anksčiau parengtų detaliųjų planų sprendinius priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys
nebuvo nustatytos todėl šiuo detaliojo plano koregavimu nustatomos visoms sklypo dalims pagal „Priklausomųjų
želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašą“ (patv. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694, 2007-12-21)
ir atsižvelgiant į esamą situaciją. Detaliajame plane nustatomi minimalūs 25% priklausomųjų želdynų ir želdinių
teritorijų parametrai.
Inžineriniai tinklai, servitutai.
Pagal anksčiau parengto detaliojo plano sprendinius teritorijoje buvo numatyti vietiniai vandentiekio ir
buitinių nuotekų tinklai. Žemės sklypas buvo skirtas išvalytų buitinių nuotekų infiltraciniam laukui. Infiltracinis
laukas pagal detaliojo plano sprendinius nebuvo įrengtas, o greta sklypo pravestos miesto vandentiekio ir buitinių
nuotekų tinklų komunikacijos. Numatoma jungtis prie miesto centralizuotų butinių nuotekų ir vandentiekio tinklų.
Elektra pagal anksčiau parengtus detaliuosius planus yra pravesta, numatomi pajungimai prie esamo atvado.
Šildymui yra pravestas dujotiekis, numatomi pasijungimai nuo esamo atvado. Inžineriniai tinklai bus tiesiami
Malūnų gatvės ribose todėl papildomų servitutų planuojamoje teritorijoje nereikia.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
Detaliuoju planu naikinami sklype nustatyti vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir
įrenginių, Dujotiekių, Elektros linijų apsaugos zonos kadangi sklypas nepatenka į šių tinklų apsaugos zonas.
Sklype Nr.1 nustatoma nauja (VI.) Elektros linijų apsaugos zonos – 0.0003 ha.
Sklypui nustatytos paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos naikinamos,
nes artimiausias vandens telkinys nuo kurio gali būti nustatomi šie apribojimai yra Danės upė ir ji nutolusi nuo
sklypo apie 1km. Nuo greta sklypo esančio melioracijos griovio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės
apsaugos juostos nenustatomos nes pagal paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų
nustatymo tvarkos aprašą šis griovys nepriskiriamas prie telkinių nuo kurių turėtu būti nustatomi šie apribojimai
Sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 0,1616 ha.
Susisiekimas.
Sutvarkyto privažiavimo prie planuojamos teritorijos nėra. Rytinėje teritorijos pusėje yra susisiekimo ir
inžinerinių tinklų koridorių teritorijos sklypas, kuriame numatomas Malūnų g. pratęsimas iki Kretingalės gatvės.
Malūnų gatvė sujungs Naująją ir Kretingalės gatves. Malūnų gatvės kategorija D1. Iš numatomos Malūnų gatvės
tęsinio projektuojami įvažiavimai į sklypus.
Gaisrinė sauga.
Greta planuojamos teritorijos yra pravesti miesto vandentiekio tinklai, tuo pačiu yra įrengti gaisriniai
hidrantai. Gaisrinis hidrantas nutolę 70m nuo planuojamos teritorijos yra įrengtas Malūnų ir Kretingalės gatvių
sankryžoje. Taip pat hidrantas nutolęs nuo planuojamos teritorijos 160m yra įrengtas Malūnų gatvėje link
Naujosios gatvės, greta Glaudėnų gatvės.
Sprendinių įgyvendinimo programa
Suplanuoti detaliojo plano sprendiniai įgyvendinami planavimo iniciatoriaus lėšomis. Planavimo
iniciatorius įsipareigoja:
 Įrengti Malūnų gatvės atkarpą nuo sklypo Malūnų g.4 iki Kretingalės gatvių su inžinerinėmis
komunikacijomis reikalingomis pastatų eksploatavimui.
 Iškels melioracijos įrenginius iš sklypo pagal detaliojo plano inžinerinių komunikacijų sprendinį.
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