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Naudojimo pobūdis:

(G1) vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos

Statinių
paskirtys
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skaičius
(nuo - iki)

0,19

Servitutai
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(G) gyvenamosios
teritorijos.

Gyvenamieji pastatai
ir jų priklausiniai

Detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja Šilalės miesto bendrojo plano, patvirtinto Šilalės rajono tarybos 2008-03-27 sprendimu
Nr. T1-107, sprendiniams. Pagal BP planuojamas sklypas patenka į (U.8) mažaaukštes gyvenamąsias teritorijas.
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Naudojimo būdas:
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kampų koordinatės

Privalomieji reikalavimai
Galimi žemės sklypo
naudojimo būdai
(pobūdžiai)

Sodybinio užstatymo

Detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės naudojimo būdą ir pobūdį į kitos
paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Sklypo
(jo dalies)

Iki karnizo,
m

1
2
3
4

Sklypo
(jo dalies)

Konkretus
teritorijos
naudojimo tipas

Sklypo
Sklypo
(jo dalies) (jo dalies)
kampų
Nr.
žymėjimas
plane

Gyvenamoji teritorija

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas. Reg. Nr.44/1474807.
ŽEMĖS SKLYPAS :
Adresas : Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k.
Kadastrinis Nr.: 8701/0004:449 Balsių k.v.
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - Žemės ūkio. Naudojimo būdas - Kiti žemės ūkio paskirties sklypai.
Žemės sklypo plotas - 0,3220 ha (suformuotas atliekant kadastrinius matavimus).
Nuosavybės teisė : VIRGINIJA PETKEVIČIENĖ.
Specialiosios naudojimo sąlygos : Kelių apsaugos zonos (0,0312 ha). Ryšių linijų apsaugos zonos (0,0038 ha).

n - sklypo numeris
m - sklypo plotas (kv.m.)
1 - teritorijos (žemės sklypo) naudojimo būdas ir (ar) pobūdis
2 - leistinas pastatų aukštis (metrais)
3 - leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas
4 - leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas
a, b - papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo
reikalavimai:

Papildomi reikalavimai

I. Ryšių linijų
apsaugos zonos po 2 m.
II. Kelių apsaugos zonos
po 20 m.

n
m
1

2

3

4

a

b

Sklypai, įregistruoti nekilnojamojo turto registre
Planuojamos teritorijos riba
Perspektyvinių gatvių ašys, važiuojamosios dalies riba,
raudonosios linijos

2010-10-28 Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-253 patvirtintoje Šilalės miesto kvartalinių gatvių įrengimo schemoje,
planuojamo sklypo rytinėje pusėje numatoma perspektyvinė gatvės: C2 (aptarnaujančios g. plotis tarp raudonųjų linijų 20 m).

Perspektyvinių gatvių važiuojamoji dalis

Įregistruotam žemės sklypui tarp taškų 1 - 4, plotas 3220 kv.m., kad. Nr. 8701/0004:449, Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k.,
nuosavybės teise priklausančiam VIRGINIJAI PETKEVIČIENEI, keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitos
paskirties žemę, naudojimo būdą - (G) gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį - (G1) vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
statybos. Sklype numatoma vienbučio ar dvibučio gyvenamojo namo ir jo priklausinių statyba.
Nustatomas pastatų aukštis iki 8,5 m. (1 - 2 aukštai), sklypo užstatymo tankumas - 0,19, sklypo užstatymo intensyvumas - 0,38.
Sklype Nr.1 želdynams skiriama 25% nuo viso žemės sklypo ploto ("Atskirų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir
priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymas", LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsak. Nr. D1-694). Visi vertingi medžiai saugotini.
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7.5

gatvės juostos plotis tarp raudonųjų linijų 15 m

čiai
N ev o

Šilalės m. kvartalinių gatvių įrengimo schemoje numatyta
pagalbinė gatvė D1

Statomų statinių zona, inžinerinių tinklų ir įrenginių prijungimo vietos, įvažiavimo vieta sklype Nr.1 parodytos sąlyginai, todėl turi būti
tikslinamos rengiant konkrečių pastatų techninius projektus, išlaikant normatyvinius atstumus tarp pastatų, sklypų ribų, želdinių,
inžinerinių tinklų.

Projektuojamo žemės sklypo ribos
Kitos paskirties žemė, gyvenamosios teritorijos,
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos

20.0

Statybos linija
Statybos riba (linija už kurios negalima statinių statyba)
Statomų statinių zona

7.5

Esamų inžinerinių tinklų apsaugos zona
><

Pagal Šilalės m. bendrąjį planą planuojamas žemės sklypas patenka į Šilalės miesto plėtros zoną, kurioje esami ir numatomi keliai
įvardijami kaip keliai (skliausteliuose nurodomas gatvės pavadinimas ir kategorija pagal STR 2.06.01:1999).

Esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonų riba

><

Įvažiavimas (išvažiavimas) į planuojamą žemės sklypą - esama nuovaža, iš Traksėdžio gatvės (valstybinės reikšmės rajoninis kelias
Nr. 4150 Šilalė - Žadeikiai, kelio apsaugos zona nuo kelio briaunų į abi puses - po 20 m.).

Rajoninio kelio Nr. 4105 apsaugos zonos riba

Projektuojamam žemės sklypui taikomos "Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", LR Vyriausybės 1992-05-12, nut. Nr. 343
ir daliniai jų pakeitimai.

Iki patogiausios pasijungimo vietos

Elektros energijos tiekimas į projektuojamo sklypo Nr. 1 pastatus numatomas suprojektuojant 0,4 kV elektros kabelių liniją (nuo
artimausios/patogiausios pasijungimo vietos) ir įvadinę apskaitos spintą (vietą tikslinti techniniame projekte).

Rajoninio kelio Nr. 4105 apsaugos juostos riba

(tikslinti, gavus technines sąlygas)

Želdynų zona

E1

Galimų išorės gaisrų gesinimui vanduo imamas iš arčiausiai esančios kūdros (vakarų pusėje, už ~200m).

><

Paklojus naujus inžinerinius tinklus, į sklypo registro dokumentus turi būti įrašyti apribojimai nuo jų.

Projektuojamo sklypo ribų posūkių kampų taškai
><

15.0

8701/0004:226
VLADISLOVAS PUDŽEVIS
ALGIS PUDŽEVIS
Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k.
Žemės ūkio paskirties žemė

Įvažiavimas - išvažiavimas, eismo kryptys
ĮAS

23.76

3.0

Šiuo metu, nesant galimybės vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų prijungti prie magistralinių inžinerinių tinklų sistemos, projektuojamas
šachtinis šulinys (SAZ 5 m) ir nuotekų kaupimo rezervuaras.
Buitinės nuotekos sklype bus surenkamos nuotekų kaupimo rezervuare ir, sudarius sutartį su tuo užsiimančia įmone, periodiškai
išvežamos. Atstumas nuo nuotekų rezervuaro iki gyvenamo namo nenormuojamas.
Ateityje, vietovėje nutiesus centralizuotus inžinerinius tinklus, jungtis prie jų.

4.0

><

Ryšių tinklai prijungiami nuo planuojamo sklypo rytinėje pusėje esančios ryšių kabelių linijos.

ĮAS

8
136.3

E1

Projektuojamas 0,4 kV elektros kabelis,
įvadinė apskaitos spinta

R1

Projektuojama ryšių kabelių linija

5,0
><

5.0

Detaliojo plano sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų įstatymais saugomų interesų. Projektas atitinka normatyvų ir kitų teisės aktų
(įstatymų, normų, standartų) reikalavimus.
><

3.0

G/G1 8,5

Projektuojamas šachtinis šulinys
(vieta sąlyginė) SAZ 5 m.
Projektuojamas nuotekų kaupimo rezervuaras
(vieta sąlyginė)

0,19 0,38

Šilalė
10.0

Ryšių linijų

Šilalės m. kvartalinių gatvių įrengimo schemoje numatyta
aptarnaujanti gatvė C2
gatvės juostos plotis tarp raudonųjų linijų 20 m

apsaugos zona po 2 m.
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8701/0004:445
RIČARDAS KAZLAUSKAS
ANDŽELIKA KAZLAUSKIENĖ
Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k.
Žemės ūkio paskirties žemė

10.0

3.0

Rajoninio kelio Nr. 4105 Šilalė-Žadeikiai
apsaugos zona po 20 m.

8701/0004:199
ZITA KERUTIENĖ
Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k.
Žemės ūkio paskirties žemė

Šilalės m. kvartalinių gatvių įrengimo schemoje numatyta
aptarnaujanti gatvė C2 (Birutės g. tęsinys)
gatvės juostos plotis tarp raudonųjų linijų 20 m

10.0
10.0

PROJEKTUOJAMA TERITORIJA

KO0RDINAČIŲ SISTEMA - LKS 94
AUKŠČIŲ SISTEMA - BALTIJOS
Kvalifikacijos
pažymėjimas

Virginija Petkevičienė

P.KAPOČIAUS
INDIVIDUALI ĮMONĖ

2012-07
Bažnyčios g.20, Kaunas,
į/k 1334 78674
tel. +370 698 10540
el.p. liocas@takas.lt

Žemės skl 8701/4:449
Dirkintų k., Traksėdžio sen., Šilalės raj.

1GKV-260
Geodezininkas

Pranas Kapočius

2012-04
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Žemės sklypo kadastrinis Nr. 8701/0004:449,
Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų kaime,
detalusis planas
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