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DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA
TIKSLAS – PAKEISTI PAGRINDIN ŽEM S SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRT
KITOS PASKIRTIES ŽEM , NUSTATYTI NAUDOJIMO B D – GYVENAMOSIOS
TERITORIJOS, POB D – VIENBU I IR DVIBU I GYVENAM J PASTAT
STATYBOS, PADALYTI SKLYPUS.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDRIEJI DUOMENYS
Planavimo organizator : REDA SURPLIEN , A.K. 48106210573
Teritorij planavimo dokumentas: ŽEM S SKLYPAS: KAD. NR. 5552/0010:474,
PLOTAS – 0,5000 HA.;
DITUVOS K., PRIEKUL S SEN., KLAIP DOS R. SAV.
DETALUSIS PLANAS
II. ESAMOS PAD TIES ANALIZ
Dituvos kaimas yra pietvakarin je Klaip dos rajono savivaldyb s dalyje, 5 km

šiaur nuo

Priekul s miesto, 17 km nuo Klaip dos miesto. 2011 met surašymo duomenimis Dituvoje buvo
409 gyventojai.
Planuojama teritorija yra Dituvos kaimo šiaur s ryt pus je. Esama žem nauda – žem s kio.
Sklypas ekologiškai ir parazitologiškai neužterštas, neužstatytas. Teritorija neturi gamtos apsaugos
statuso, jose n ra istorini , kult rini ar archeologini vertybi . Planuojama teritorija nepatenka
valstyb s saugom teritorij ir kult ros vertybi teritorij apsaugos zonas. Taip pat nepatenka
gamybines, komunalinio kio ir kitas sanitarines apsaugos zonas.
Ar iausiai planuojamos teritorijos esanti saugoma teritorija yra Minijos ichtiologinis
draustinis už beveik 200 metr . Artimiausia nekilnojamoji kult ros paveldo vertyb yra beveik už
800 metr , tai Dituvos mokykla (unikalus Nr. 33467).
Vadovaujantis Klaip dos rajono savivaldyb s bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais
Klaip dos rajono savivaldyb s tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111, planuojamai teritorijai
nustatyta pagrindin žem s naudojimo paskirtis - K, kitos paskirties žem . Teritorijos tvarkymo
pob dis ir aplinkos apsaugos intensyvumas išreikštas indeksu U4.1. 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. t. komercini , smulkaus ir vidutinio verslo gamybini

ir

sand liavimo objekt statyba), išskyrus daugiaaukš i pastat statyb .

Detalusis planas numatantis pakeisti pagrindin žem s sklypo naudojimo paskirt kitos paskirties žem , nustatyti naudojimo b d – gyvenamosios
teritorijos, naudojimo pob d – vienbu i ir dvibu i gyvenam j pastat statybos, padalyti sklypus.
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III. SPRENDINIAI
Detaliuoju planu nustatomas žem s sklypo naudojimo reglamentas, numatantis pakeisti
pagrindin žem s sklypo naudojimo paskirt

kitos paskirties žem , nustatyti naudojimo b d -

gyvenamosios teritorijos, naudojimo pob d - vienbu i ir dvibu i gyvenam j pastat statybos,
padalyti sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režim . Planuojamos teritorijos plotas
- 0,5000 ha. Priklausom j želdyn , skaitant vejas ir g lynus, plotas nuo viso žem s sklypo ploto 25 % (Žin., 2007, Nr. 137-5624; 2010, Nr. 149-7655).
Inžinerin s infrastrukt ros sprendini planuojamoje teritorijoje ir už planuojamos teritorijos
rib gali b ti sudaromos papildomos sutartys (kooperuojant l šas).
Vandens tiekimas ir nuotek šalinimas - vadovaujantis Klaip dos rajono vandens tiekimo ir
nuotek

tvarkymo infrastrukt ros pl tros specialiuoju planu, patvirtintu Klaip dos rajono

savivaldyb s tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. T11-781, centralizuot vandentiekio bei buitini
nuotek tinkl pl tra numatyta Keleivi g. Šiuo metu inžineriniai tinklai šioje gatv je dar nenutiesti,
tod l planuojamoje teritorijoje laikinam vandens tiekimui projektuojamas vandens gr žinys (SAZ 5 metrai) (HN 44:2006 ,,Vandenvie i sanitarini apsaugos zon nustatymas ir prieži ra" Žin.,
2006, Nr. 81-3217).
Laikinam nuotek

nuvedimui planuojamoje teritorijoje projektuojamas buitini

valymo renginys. Vietiniam buitini

nuotek

valymo renginiui taikomas 8 metr

nuotek
sanitarinis

atstumas iki gyvenamojo namo, ir 15 metr sanitarinis atstumas iki gr žinio (STR 2.02.09:2005
,,Vienbu iai ir dvibu iai gyvenamieji pastatai" Žin., 2005, Nr. 93-3464).
Elektros energija - projektuojamos teritorijos elektros renginiai prijungiami prie AB ,,Lesto"
skirstom j elektros tinkl su 20 kW elektros rengini leistin ja naudoti galia. 0.4 kV elektros
kabelio linija bus atvesta nuo esamos bendrovei priklausan ios 10/0,4 kV transformatorin s KT Pk119 numatomas 0,4 kV vadin apskaitos spintas.
Šildymas - gyvenam j

nam

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 P1.4 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
išvežamos

buitini

atliek

kio ir buitin s atliekos bus komplektuojamos

s vartyn bei antrini

žaliav

konteinerius ir

surinkimo punktus pagal sutart su

specializuotomis mon mis.
Privažiavimas – privažiavimo keliai prie planuojamos teritorijos jau yra suformuoti.
suprojektuot sklyp Nr. 1 patenkama nuo esamos Keleivi g., projektuojam sklyp patenkama iš
esamos Kurši g. Gatvi kategorija D, gatv s juost plotis tarp raudon j linij – 12 metr .
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