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Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas. Reg. Nr.44/838293.
ŽEMĖS SKLYPAS :
Adresas : Šilalės r. sav., Pajūrio mstl.
Kadastrinis Nr.: 8750/0003:538 Pajūrio k.v.
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - Žemės ūkio. Naudojimo būdas - Kiti žemės ūkio paskirties sklypai.
Žemės sklypo plotas - 0,1517 ha (suformuotas atliekant kadastrinius matavimus).
Nuosavybės teisė : EDVARDAS MERKELIS.
Specialiosios naudojimo sąlygos :
Vandens telkiniai (0,0132 ha),
Ryšių linijų apsaugos zonos (0,0004 ha),
Elektros linijų apsaugos zonos (0,0154 ha),
Kelių apsaugos zonos (0,0911 ha).

KITI REIKALAVIMAI

Leistinas statinių
aukštis, m

PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

SKLYPO (JO DALIES)

10,0

0,25

0,62 I. Ryšių linijų apsaugos zonos po 2 m.;

NAUDOJIMO BŪDAS:

Papildomų veiklos apribojimų,
servitutų trumpas aprašymas

II. Kelių apsaugos zonos po 20 m.;

GYVENAMOSIOS
TERITORIJOS

VI. Elektros oro linijų iki 1 kV
apsaugos zonos po 2m.;

NAUDOJIMO POBŪDIS:

MAŽAAUKŠČIŲ
GYVENAMŲJŲ
NAMŲ STATYBOS

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:

n
m
1

2

3

4

a

b

Sklypai, įregistruoti nekilnojamojo turto registre

XXVIII.Vandens telkiniai ;
XXIX. Vandens telkinių apsaugos
juostos ir zonos (Jūros upės apsaugos
zona 500 m.);

Gatvės raudonosios linijos

Pakeisti 0,1517 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr.8750/0003:538, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos
paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Gatvių važiuojamoji dalis
Planuojamos teritorijos riba

Detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja Šilalės rajono bendrojo plano, patvirtinto Šilalės rajono tarybos 2008-03-27 sprendimu
Nr. T1-107, sprendiniams. Pagal BP planuojamas sklypas patenka į urbanizuojamas teritorijas U1 (kategorizuotos gyvenvietės).

Projektuojamo žemės sklypo ribos

Įregistruotam žemės sklypui tarp taškų 1 - 8, plotas 1517 kv.m., kad. Nr. 8750/0003:538, Šilalės r. sav., Pajūrio sen., Pajūrio mstl.,
nuosavybės teise priklausančiam Edvardui Merkeliui, keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitos
paskirties žemę, nustatant naudojimo būdą - (G) gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį - (G1) mažaaukščių gyvenamųjų namų
statybos. Sklype numatoma gyvenamojo namo su priklausiniais statyba.
Nustatomas pastatų aukštis - 10 m. (2,5 aukšto), sklypo užstatymo tankumas - 0,25, sklypo užstatymo intensyvumas - 0,62.
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).

Š

Kitos paskirties žemė, gyvenamosios teritorijos,
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
Statybos linija
Statybos riba (linija už kurios negalima statinių statyba)
Statomų statinių zona

Statomų statinių zona bei inžinerinių įrenginių išdėstymo vietos detaliajame plane parodytos sąlyginai, todėl turi būti tikslinamos
rengiant konkrečių pastatų techninius projektus, išlaikant normatyvinius atstumus tarp pastatų, sklypų ribų, želdinių, inžinerinių tinklų.
Būtina išlaikyti normatyvinius atstumus tarp pastatų, sklypų ribų, želdinių ir inžinerinių tinklų.

Inžinerinių tinklų koridoriai

Įvažiavimas (išvažiavimas) į sklypą - iš Juodšakių gatvės (kategorija D1-2, ramaus eismo gatvė, gatvės juostos plotis tarp raudonųjų
linijų 15 m., eimo juostų plotis 3,0 m).

Planuojami želdynai

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

Sanitarinių bei apsaugos zonų riba

Elektros energijos tiekimas į būsimus pastatus numatomas suprojektuojant 0,4 kV elektros kabelių linijas nuo arčiausios 0,4 kV elektros
oro linijos atramos į numatomą įvadinę apskaitos spintą (vietą tikslinti techniniame projekte).

Įvažiavimas - išvažiavimas, eismo kryptys
Projektuojamo žemės sklypo ribų kampų taškai

Buitinės nuotekos surenkamos nuotekų kaupimo rezervuare (SAZ 8 m.) ir, sudarius sutartį su tuo užsiimančia įmone, bus periodiškai
išvežamos.
ĮAS

Aprūpinimas geriamuoju vandeniu numatomas iš šachtinio šulinio.
Ateityje, atsiradus galimybei, prisijungti prie centralizuotų tinklų.

E1

Projektuojamas 0,4 kV elektros kabelis,
įvadinė apskaitos spinta

V1

Projektuojami vandentiekio įvadas

F1

Projektuojami buitinių nuotekų išvadas

R1

Projektuojami ryšių tinklai

Ryšių tinklai prijungiami nuo arčiausio galimo pasijungimo taško (ryšių kabelio šulinio, dėžutės).
Planuojamas žemės sklypas patenka į upės Jūra apsaugos zoną, kuri yra 500 m.
Paklojus naujus inžinerinius tinklus, į sklypo registro dokumentus turi būti įrašyti apribojimai nuo jų.
Detaliojo plano sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų įstatymais saugomų interesų. Projektas atitinka normatyvų ir kitų teisės aktų
(įstatymų, normų, standartų) reikalavimus.

Projektuojamas nuotekų kaupimo rezervuaras

PROJEKTUOJAMAS SKLYPAS

Projektuojamas šachtinis šulinys

8750/0003:0537
MINDAUGAS MERKELIS
LIGITA MERKELIENĖ
VERONIKA MERKELIENĖ
Šilalės r. sav., Pajūrio sen., Pajūrio mstl.
Dariaus ir Girėno g. 81
Mažaaukštės gyvenamosios statybos

Melioracijos griovio apsaugos juosta 1 m.
Rajoninio kelio Nr. 4103 Pajūris - Didkiemis
apsaugos zona po 20 m.
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Projektuojamas šachtinis šulinys
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8750/0003:0040
STANISLAVA PAULAUSKIENĖ
Šilalės r. sav., Pajūrio sen., Pajūrio mstl.
Žemės ūkio paskirties žemė

Vieta sąlyginė. SAZ - 5 m.

.1
0
Juodšakių gatvės (pagalbinė gatvė - D1) raudonosios linijos
gatvės juostos plotis tarp raudonųjų linijų 15 m.
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Ryšių linijų
apsaugos zona po 2 m.

Projektuojamas nuotekų kaupimo rezervuaras
Vieta sąlyginė. SAZ - 8 m.

Koordinačių sistema - LKS 94
Aukščių sistema - Baltijos
Pareigos

Pavardė

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

Parašas

IĮ "Geolinija"

Savininkas Stanislovas Jucevičius
Inžinierius

Saulius Baškys

DETALUSIS PLANAS M 1 : 500
PAGRINDINIS BRĖŽINYS

Objektas: Pajūris,Šilalės raj.Tauragės apskr.
Brėžinys: Topografinis planas

Užsakovas
Edvardas Merkelis

Žemės ūkio paskirties žemės sklypo
kadastro Nr. 8750/0003:538, plotas 0,1517 ha,
esančio Šilalės r. sav., Pajūrio sen., Pajūrio miestelyje,
detalusis planas
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GEO-292
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EDVARDAS MERKELIS
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