PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1.

Statinio statybos vieta.
Projektuojamas sandėlis Pozingių g. 9, Aisėnų kaime, Klaipėdos rajone. Žemės sklypo kadastrinis
Nr. 5550/0001:286. Sklypo plotas - 4459 m2. Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį
planą, sklypas patenka į K - kitos paskirties žemę, bendro tvarkymo gyvenviečių ar jų dalių sklypai, U4.1 ekstensyvaus (kompaktiško) užstatymo.
Šiai kategorijai priskiriamos esamų miestų, miestelių ir kaimų užstatytos bei kompaktiškos plėtros
teritorijos ir jų dalys, kur vyrauja sodybinis ir mažaaukštis užstatymas, o taip pat atskiros sodybos ar jų
grupės žemės ūkio paskirties teritorijose. Kompaktiškai užstatytose teritorijose prioritetas teikiamas kitai
žemės naudojimo paskirčiai. Leidžiamas ribotas užstatymo tankio ir aukštingumo didinimas, susiklosčiusios
planinės struktūros transformavimas. Kompaktiško užstatymo teritorijose galimi visi kitos paskirties žemės
naudojimo būdai ir pobūdžiai (t. t. komercinių, smulkaus ir vidutinio verslo gamybinių ir sandėliavimo
objektų statyba), išskyrus daugiaaukščių pastatų statybą.
Sklypas, kuriame planuojama statyti sandėlį, nuo seno yra gamybinėje miestelio dalyje, atokiau nuo
gyvenamaisiais namais urbanizuotos teritorijos. Sklypo pietinėje, vakarinėje dalyse yra sklypas, kurio
naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir yra tie patys savininkai tie patys fiziniai
asmenys kaip ir šio sklypo. Šiaurinėje ir rytinėje sklypo pusėse yra laisva valstybinė žemė. Projektuojamas
naujas sandėlis kaimynystėje esančių sklypų savininkų interesų nepažeidžia.
Patekimas į sklypą yra esamas, servitutiniu keliu, per žemės sklypą kadastrinis Nr. 5550/0001:285.
Jokie pastatai už sklypo ribų neprojektuojami.
Sklype yra pastatas degalinė, unikalus Nr. 5597-8012-4012. Degalinė statyta 1979 m, bendras
plotas – 50,11 m2, būklė – fiziškai pažeista. Degalinę planuojama nugriauti.
Registruotos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 0.0044 ha;
Sklype yra įregistruotas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms (tarnaujantis)
0,0522 ha. Šiuo keliu atvažiuojama iš Pozingių gatvės.
Vadovaujantis LR AM įsakymu Nr. D1-193, „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklės“ sklype esantys medžiai saugomi.
2.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis.
Projektuojamo statinio paskirtis - sandėliavimo.

3.

Statybos rūšis.
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, V skyriumi, vykdoma nauja statyba.

4.

Projektuojamų statinių sąrašas.
Projektuojamas sandėlis. Sandėlis blokuojamas prie gretimame sklype rekonstruojamos katilinės.
Kitu techniniu projektu šiame sklype bus projektuojamas dar 1 sandėliavimo paskirties statinys.
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Techniniai rodikliai projektuojamo 1 sandėlio:
Rodikliai
2
Sklypo užstatymas m
886,00
Pastato bendras plotas m2
836,00
Sklypo užstatymo tankis %
20
Sklypo užstatymo intensyvumas %
19
Projektuojamo ir numatomo projektuoti sandėlių techniniai rodikliai:
Rodikliai
Sklypo užstatymas m2
1791,00
2
Pastatų bendras plotas m
1723,00
Sklypo užstatymo tankis %
45
Sklypo užstatymo intensyvumas %
50
5.

Projektinių pasiūlymų sprendiniai.
Projektuojamas medinių konstrukcijų sandėlis.
Projektuojama sklype automobilių parkavimo aikštelė. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ VIII skyriumi, 30 lentele, sandėliavimo pastatams
skaičiuojama: 1 vieta 100 m2 sandėlių ploto. Reikalinga automobilių stovėjimo vietų: 836,00/100 = 8 vnt.
Kitu techniniu projektu planuojamam statiniui bus projektuojamos 9 automobilių parkavimo vietos.
6.

Laikančių konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai.
Statytojo pageidavimu pasirinktos medinės karkasinės konstrukcijos su medinėmis kolonomis ir
santvaromis, kurios aptaisomos iš išorės profiliuotais skardos lakštais.
7.
Gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas
(schema).
Sandėlyje bus sandėliuojama medienos produkcija.
8.
Nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių
(elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo
šaltiniai.
Lietaus nuotekos nuo kietų dangų nuvedamos į sklype (kadastrinis Nr. 5550/0001:285) numatomą
priešgaisrinį tvenkinį. Abiejų sklypų savininkai yra Petras ir Rasutė Kiminiai, kurie pasirašydami "Žemės
sklypo sutvarkymo su gretima urbanistine aplinka schema" brėžinį sutinka su šiais sprendiniais. Kiti
inžineriniai tinklai neprojektuojami.
Buitinių patalpų nenumatoma projektuojamame sandėlyje.
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