DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA
TIKSLAS –PAKEISTI PLANUOJAMAI TERITORIJAI GALIOJAN IO DETALIOJO PLANO
(REG. NR. 003553000637) SPRENDINIUS: PADALYTI SKLYPUS, NUSTATYTI
TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMUS.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDRIEJI DUOMENYS
Planavimo organizatorius:

DOVALDAS KUŠLIKIS;

Teritorij planavimo dokumentas: ŽEM S SKLYPAS: KAD. NR. 5558/0003:239,
PLOTAS – 0,4588 HA.;
MAZ RIŠKI K., SENDVARIO SEN., KLAIP DOS RAJ.
DETALUSIS PLANAS
SPRENDINIAI
Planuojama teritorija yra Maz riški kaime, Klaip dos rajono savivaldyb s teritorijoje.
Detaliuoju planu numatomas žem s sklypo naudojimo reglamentas, numatantis pakeisti planuojamai
teritorijai galiojan io detaliojo plano (reg. Nr. 003553000637) sprendinius: padalyti sklypus, nustatyti
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planuojamos teritorijos plotas – 0,4588 ha.
Numatomas priklausom j želdyn ploto veisimas ne mažiau 25 nuo viso sklypo ploto.
Vandens tiekimas ir nuotek šalinimas - planuojamos teritorijos inžinerini tinkl prisijungimas
numatomas vietinius inžinerinius tinklus. Geriamasis vanduo bus tiekiamas iš vietin s vandenviet s, o
buitini nuotek šalinimas vietin nuotek valykl . Naudvariški gatv je inžineriniai tinklai jau yra
pakloti, tod l tik numatomas pasijungimas juos. gyvendinus Klaip dos rajono savivaldyb s teritorijos
dalies, apiman ios Slengi , Maz riški , Trušeli , Ginduli kaimus ir gretimos teritorij vietovi ,
komunikacini koridori ir inžinerin s infrastrukt ros specialiojo plano sprendinius, pasijungti
centralizuotus vandentiekio ir nuotek tinklus.
Elektros energija - projektuojamos teritorijos elektros renginiai prijungiami prie AB,,Lesto" skirstom j
elektros tinkl , su 10 kW elektros rengini leistin ja naudoti galia. 0.4 kV elektros kabelio linija bus
atvesta nuo esamos bendrovei AB ,,Lesto" priklausan ios 0.4 kV skirstomosios kabeli apskaitos spintos
SP-11 iš MT T-424 numatom 0.4 kV vadin kabeli apskaitos spint .
Šildymas - gyvenamojo namo šildymas numatomas individualus (geoterminis, dujomis, elektriniais
prietaisais, židiniais, taip pat galimas šildymas iš kieto kuro katilini ).
Gaisr gesinimas - vienbu iai ir dvibu iai gyvenamieji pastatai gaisro gr sm s atžvilgiu pagal statinio
funkcin grup priskiriami P4.1 grupei, tarp statini b tina išlaikyti priešgaisrinius atstumus
vadovaujantis priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamento prie vidaus reikal ministerijos
direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. sakymu nr.1-338.
Atliekos - susidariusios kio ir buitin s atliekos bus komplektuojamos konteinerius ir išvežamos
buitini atliek s vartyn bei antrini žaliav surinkimo punktus pagal sutart su specializuotomis
mon mis.
Melioracijos sistemos - planuojamoje teritorijoje rengtos valstybei priklausan ios melioracijos sistemos
bei renginiai. iš užstatymo zonos, jei pastatai eis per melioracijos sistemos renginius, melioracijos
sistemos yra iškeliamos. Drenažo sistemos pertvarkomos taip, kad neb t pakeistos gretim sklyp
savinink drenažo sistemos.
Privažiavimas - privažiavimui prie sklypo bus naudojama D1-2 kategorijos Naudvariški gatv . Gatv s
juostos plotis tarp raudon j linij 15 metr . Gatv suprojektuota detaliuoju planu (reg. Nr.
003553000637).
Bendrojo plano atitikimas - Vadovaujantis Klaip dos rajono savivaldyb s 2011 met vasario 24 dienos
tarybos sprendimu, Nr. T11-111, ,,D l Klaip dos rajono savivaldyb s teritorijos bendrojo plano
patvirtinimo“ planuojamai teritorijai nustatyta pagrindin naudojimo paskirtis (K,Z). Aiškiai vyraujanti
paskirtis (K), t.y. kitos paskirties žem . Vyraujantis teritorijos tvarkymo pob dis ir aplinkos apsaugos
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intensyvumas išreikštas indeksais (U4.1R3.2Ž4.1M2.1).
Reglamento indeksas U4.1 - ekstensyvaus kompaktiško užstatymo teritorija.
Šiai kategorijai priskiriamos esam miest , miesteli ir kaim užstatytos bei kompaktiškos pl tros
teritorijos ir j dalys, kur vyrauja sodybinis ir mažaaukštis užstatymas, o taip pat atskiros sodybos ar j
grup s žem s kio paskirties teritorijose. Kompaktiškai užstatytose teritorijose prioritetas teikiamas kitai
žem s naudojimo paskir iai. Kompaktiško užstatymo teritorijose galimi visi kitos paskirties žem s
naudojimo b dai ir pob džiai (t.y. komercini , smulkaus ir vidutinio verslo gamybini ir sand liavimo
objekt statyba), išskyrus daugiaaukš i pastat statyb .

Detalusis planas numatantis pakeisti žem s sklypui kad. Nr. 5558/0003:239 galiojan io detaliojo plano (reg. Nr. 003553000637) sprendinius, padalyti
sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

UAB IDMAVA IR PARTNERIAI

