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ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, SPRENDINIŲ LENTELĖ
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Žemės sklypo išdėstymo schema

Žemės sklypo ribų ilgiai

Su žemės sklypo
plano
sprendiniais
sutinku

Žemės sklypo duomenys
Formuojamo sklypo adresas
Savivaldybė

Gatvė, namo Nr.

Suformuoto žemės
sklypo naudotojai

Ryšių linijų apsaugos zonos
(po 2m abipus požeminio
kabelio trasos) 62m/2

Elektros linijų apsaugos
zonos (po 2m nuo kraštinių
laidų, požeminės linijos po
1m nuo linijos konstrukcijos
kraštinių taškų) 115m/2
Kitos paskirties žemė,
gyvenamosios teritorijos (G),
vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų statybos
(G1)

Šilalės

Vykinto g. 1

Zofija Pukelienė

Vandens telkinių apsaugos
juostos ir zonos 767m/2

Vandentiekio, lietaus ir
fekalinės kanalizacijos tinklų
ir įrenginių apsaugoz zona
(po 5m nuo vamzdžio ašies)
157m/2

ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, SPRENDINIŲ BRĖŽINYS
M 1:500
SUTARTINIAI ŽENKLAI
sklypo numeris/skl. plotaskv/m
užstatymo aukštingumas (aukštais)

SUDERINTA

sklypo užstatymo tankumas %
esamų žemės sklypų ribos
formuojamų žemės sklypų ribos
naikinamos žemės sklypų ribos
gretimų žemės sklypų ribos
esami statiniai ir įrenginiai
sklypo taškų žymėjimas
įvažiavimas-išvažiavimas
buitinių nuotekų tinklai
paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai
drenažo tinklai
požeminės elektros linijos
elektros oro linijos
ryšių linijos
vandentiekio tinklai
šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai
buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona

Žemės savininkas
Zofija Pukelienė
(parašas)

Gretimų žemės sklypų savininkai
1

Ona Kairienė
(parašas)

Vykin

to g. (

Kiemas

A)

paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų apsaugos zona
drenažo tinklų apsaugos zona
elektros linijų apsaugos zona
ryšių linijų apsaugos zona
vandentiekio tinklų apsaugos zona

Sodas

šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona
vandens telkinių apsaugos zona
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