SITUACIJOS SCHEMA

DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI :

PLANUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DUOMENYS :

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.

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Žemės sklypo adresas:
Kadastrinis Nr.:
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis:
Žemės sklypo plotas:
Nuosavybės teisė:
Specialiosios naudojimo sąlygos:

Registro Nr. 87/20542.
Šilalės r. sav., Šilalės k. sen., Zobielijos k.
8701/0004:217 Balsių k.v.
Žemės ūkio. Naudojimo būdas - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
0,8946 ha (suformuotas atliekant kadastrinius matavimus).
BENEDIKTA EUGENIJA DAUGALIENĖ.
Kelių apsaugos zonos (0,0281 ha).
Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai
(0,024 ha).

Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Žemės sklypo adresas:
Kadastrinis Nr.:
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis:
Žemės sklypo plotas:
Nuosavybės teisė:
Specialiosios naudojimo sąlygos:

Registro Nr. 87/14887.
Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k.
8701/0004:211 Balsių k.v.
Žemės ūkio. Naudojimo būdas - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
0,8934 ha (suformuotas atliekant kadastrinius matavimus).
HENRIKAS PUDŽIUVYS.
Kelių apsaugos zonos (0,0301 ha).

Sujungiami du įregistruoti žemės sklypai:
- Žemės sklypas "A", plotas 0,8946 ha, kad. Nr. 8701/0004:217, Šilalės r. sav., Šilalės k. sen., Zobielijos k., nuosavybės teise
priklausantis BENEDIKTAI EUGENIJAI DAUGALIENEI.
- Žemės sklypas "B", plotas 0,8934 ha, kad. Nr. 8701/0004:211, Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., nuosavybės teise
priklausantis HENRIKUI PUDŽIUVIUI.
Apjungtas žemės sklypas, plotas 17880 kv.m. dalijamas į atskirus sklypus :
- Žemės sklypus Nr. 1 - 10, kuriems keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatant
naudojimo būdą - (G) gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį - (G1) vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Sklypuose numatoma 1 - 2 aukštų vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų pastatų ir jų priklausinių statyba.
Nustatomas pastatų aukštis - iki 8,5 m. (1 - 2 aukštai), žemės sklypų užstatymo tankumas - 0,24 ir užstatymo intensyvumas - 0,48.
- Žemės sklypą Nr. 11, kuriam keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę,
nustatant naudojimo būdą -(I) inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdį - (I2) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams.
Sklype numatoma įrengti 1/3 dalį D1-2 kategorijos gatvės, šaligatvius, tiesti inžinerinius tinklus.

PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI
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:

1

2

3

4

a

b

SUTARTINIAI ŽENKLAI
Sklypai, įregistruoti nekilnojamojo turto registre
Naikinamos sklypų ribos, ribų posūkių kampų taškai
Planuojamos teritorijos riba

Sklypuose Nr.1 - 10 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). Vertingų saugotinų medžių nėra.

Rajoninio kelio Nr. 4105 apsaugos juostos riba

PLANAVIMO TIKSLAI :

Rajoninio kelio Nr. 4105 apsaugos zonos riba

Detaliuoju planu numatoma sujungti du žemės sklypus, padalyti sujungtą žemės sklypą į atskirus sklypus ir pakeisti visų žemės sklypų
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės naudojimo būdą ir pobūdį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios
teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Statomų statinių zona, inžinerinių tinklų ir įrenginių prijungimo vietos, įvažiavimų vietos į sklypus parodytos sąlyginai, todėl turi būti
tikslinamos rengiant konkrečių pastatų techninius projektus, išlaikant normatyvinius atstumus tarp pastatų, sklypų ribų, želdinių,
inžinerinių tinklų.

Rajoninio kelio Nr. 4105 apsaugos juostos riba
Perspektyvinių gatvių ašys, važiuojamosios dalies riba,
raudonosios linijos

Rajoninio kelio Nr. 4105 Šilalė-Žadeikiai

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

apsaugos zona po 20 m.

Projektuojamos gatvės važiuojamoji dalis

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

Projektuojamos gatvės ašis, važiuojamosios dalies
riba, raudonosios linijos

Įvažiavimas (išvažiavimas) į vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų sklypus - iš projektuojamos D1-2 ramaus eismos gatvės, plotis tarp
raudonųjų linijų 12 m., eismo juostos plotis 3 m. Gatvė projektuojama sujungiamuose sklypuose kd. Nr. 8701/0004:217 ir kad. Nr.
8701/0004:211 bei gretimame sklype kad. Nr. 8701/0004:182.

Projektuojamų žemės sklypų ribos
Kitos paskirties žemė, gyvenamosios teritorijos,
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos
Kitos paskirties žemė, inžiner. infrastruktūros teritorijos,
susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams

Žemės sklype kad. Nr. 8701/0004:182, nuosavybės teise priklausančiame EGIDIJUI TAMOŠAIČIUI, numatomas servitutas S1, plotas
1153 kv.m. (tarnauajntis daiktas) - teisė, eiti, važiuoti, tiesti ir eksploatuoti inžinerinius tinklus. Gautas savininko pritarimas.

PROJEKTUOJAMA TERITORIJA

n
m

Projektuojamiems žemės sklypams taikomos "Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", LR Vyriausybės 1992-05-12,
nut. Nr. 343 ir daliniai jų pakeitimai.
Elektros energijos tiekimas į sklypus Nr. 1 - 10 numatomas suprojektuojant 0,4 kV elektros kabelių linijas nuo arčiausiai esančių 0,4 kV
elektros oro linijos atramų į numatomas įvadines apskaitos spintas (vietas tikslinti techniniame projekte).
Požeminiai elektros ir ryšių kabeliai, patenkantys po važiuojamaja dalimi, turi būti pakloti apsauginiuose dėkluose.

Statybos linija

Projektuojama pagalbinė ramaus eismo gatvė D1-2

S1
981

gatvės juostos plotis tarp raudonųjų linijų 12-20 m

Statybos riba (linija už kurios negalima statinių statyba)

11

Ryšių tinklai prijungiami nuo požeminių ryšių komunikacijų, esančių greta Traksėdžio gatvės.

Statomų statinių zona

1922

Šiuo metu, nesant galimybės vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų prijungti prie magistralinių inžinerinių tinklų sistemos, projektuojami
šachtiniai šuliniai (SAZ 5 m) ir nuotekų kaupimo rezervuarai.
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.

Projektuojamo servituot ribos (zona)

I/I2

Želdynų zona
Įvažiavimas - išvažiavimas, eismo kryptys

Būtina užtikrinti greta esančių žemės sklypų drenažo veikimą.

Projektuojamo sklypo ribų posūkių kampų taškai

Galimų išorės gaisrų gesinimui vanduo imamas iš arčiausiai esančios kūdros (vakarų pusėje).
Detaliojo plano sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų įstatymais saugomų interesų. Projektas atitinka normatyvų ir kitų teisės aktų
(įstatymų, normų, standartų) reikalavimus.

Projektuojami 0,4 kV elektros kabeliai,
įvadinės apskaitos spintos



Projektuojama ryšių linija
Projektuojami perspektyviniai vandentiekio tinklai
8701/0004:182
EGIDIJUS TAMOŠAITIS
Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Zobelijos k.
Žemės ūkio paskirties žemė

Projektuojami perspektyviniai buitinių nuotekų tinklai

ariama



Šilalės m. kvartalinių gatvių įrengimo schemoje numatyta
aptarnaujanti gatvė C2

Šilalės m. kvartalinių gatvių įrengimo schemoje numatyta
pagalbinė gatvė D1

gatvės juostos plotis tarp raudonųjų linijų 20 m

gatvės juostos plotis tarp raudonųjų linijų 12-20 m







Valstybės žemė

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

6

7


gė
pasto
MG

1593

13
14
28
29

6153461.25
6153471.14
6153423.98
6153414.49

385292.84
385323.58
385338.75
385307.88

1593

Koordinačių sistema - LKS 94
Aukščių sistema - Baltijos
Pareigos

Pavardė

Parašas

4

UAB "Rolvita"

Geodezininkas R.Balčius

Objektas: Zobielijos k. Traksėdžio sen. Šilalės raj.,
Skl.kad.nr.8701/0004:217
Brėžinys: Topografinis planas
Užsakovas
Henrikas Pudžiuvys
Benedikta Eugenija Daugalienė

Objekto Nr.
TP-17

Mastelis
1:500

Lapų sk.
2

Lapo Nr.
1

Data
2012.07.

6153500.32
6153509.89
6153461.16
6153451.98

385384.29
385414.28
385429.83
385399.72

385414.28
385444.02
385459.70
385429.83

1593

1593

14
15
27
28

6153471.14
6153480.94
6153433.39
6153423.98

385323.58
385354.06
385369.36
385338.75

1593

0,48

(G1) vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos
Naudojimo būdas:

8,5 115,5

8,0

0,24

0,48

(G) gyvenamosios
teritorijos.
Naudojimo pobūdis:

(G1) vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos
Naudojimo būdas:

8,5 116,0

8,0

0,24

0,48

(G) gyvenamosios
teritorijos.
Naudojimo pobūdis:

(G1) vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos
Naudojimo būdas:

(G) gyvenamosios
teritorijos.
Naudojimo pobūdis:

(G1) vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos

8,5 116,0

8,0

0,24

0,48

1-2

1-2

1-2

1-2

8

Papildomi reikalavimai

XXI. Žemės sklypai, kuriuose
įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos
sistemos ir įrenginiai.

9

10

11

18
19
23
24

19
20
22
23

6153509.89
6153519.38
6153470.27
6153461.16

6153519.38
6153528.81
6153479.31
6153470.27

385444.02
385473.53
385489.33
385459.70

385473.53
385502.82
385518.74
385489.33

1593

1593

20
21
2
8
22

6153528.81
6153538.27
6153517.15
6153488.28
6153479.31

385502.82
385532.22
385538.86
385547.90
385518.74

1602

6
7
1
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

6153446.09
6153480.97
6153543.99
6153538.27
6153528.81
6153519.38
6153509.89
6153500.32
6153490.67
6153480.94
6153471.14
6153461.25
6153451.27
6153440.00

385226.14
385334.54
385530.42
385532.22
385502.82
385473.53
385444.02
385414.28
385384.29
385354.06
385323.58
385292.84
385261.83
385226.80

1922
(962 kv.m. B.E.Daugalienei,
960 kv.m. H. Pudžiuviui)

385261.83
385292.84
385307.88
385294.19
385276.74

0,24

Statinių
paskirtys

6153451.27
6153461.25
6153414.49
6153410.28
6153404.92

8,0

Naudojimo pobūdis:

Statinių aukštų
skaičius
(nuo - iki)

12
13
29
9
30

8,5 115,5

(G) gyvenamosios
teritorijos.

Gyvenamieji pastatai Gyvenamieji pastatai Gyvenamieji pastatai Gyvenamieji pastatai
ir jų priklausiniai
ir jų priklausiniai
ir jų priklausiniai
ir jų priklausiniai

1612

Užstatymo
tipas

385226.80
385261.83
385276.74
385255.96
385233.12
385228.04

Užstatymo
intensyvumas

6153440.00
6153451.27
6153404.92
6153398.53
6153419.45
6153428.44

Užstatymo
tankumas

11
12
30
10
4
5

Naudojimo būdas:

Altitudė,
m

Y

Kiti

Statinio aukštis
Nuo žemės
paviršiaus,
m

kv.m.

X

Privalomieji reikalavimai
Galimi žemės sklypo
naudojimo būdai
(pobūdžiai)

Sodybinio užstatymo Sodybinio užstatymo Sodybinio užstatymo Sodybinio užstatymo

3

plotas

Servitutas S1, plotas 981 kv.m.
Servitutas S1, plotas 981 kv.m.
Servitutas S1, plotas 981 kv.m.
Servitutas S1, plotas 981 kv.m.
(viešpataujantis daiktas) sklype
(viešpataujantis
kad.
daiktas) sklype
(viešpataujantis
kad.
daiktas) sklype
(viešpataujantis
kad.
daiktas) sklype kad.
Nr.8701/0004:182 - teisė eitiNr.8701/0004:182
važiuoti,
- teisė eitiNr.8701/0004:182
važiuoti,
- teisė eitiNr.8701/0004:182
važiuoti,
- teisė eitiServitutai
važiuoti,
tiesti ir eksploatuoti inžineinius
tiesti
tinklus
ir eksploatuoti inžineinius
tiesti
tinklus
ir eksploatuoti inžineinius
tiesti
tinklus
ir eksploatuoti inžineinius tinklus

2

Sklypo
(jo dalies)

Iki karnizo,
m

1

8701/0004:186
ALGIS PUDŽEVIS
Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k.
Žemės ūkio paskirties žemė

Sklypo
(jo dalies)
kampų koordinatės

Konkretus
teritorijos
naudojimo tipas

Sklypo
Sklypo
(jo dalies) (jo dalies)
Nr.
kampų
žymėjimas
plane
8701/0004:225
ALGIS PUDŽEVIS
Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k.
Gyvenamosios paskirties teritorija

17
18
24
25

6153490.67
6153500.32
6153451.98
6153442.72

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

Gyvenamoji teritorija Gyvenamoji teritorija Gyvenamoji teritorija Gyvenamoji teritorija



16
17
25
26

Naudojimo būdas:

8,5 115,5

8,0

0,24

0,48

(G) gyvenamosios
teritorijos.
Naudojimo pobūdis:

(G1) vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos
Naudojimo būdas:

8,5 115,5

8,0

0,24

0,48

8,5 115,5

8,0

0,24

0,48

8,5 115,5

8,0

0,24

0,48

8,5 115,5

8,0

0,24

0,48

8,5 115,5

8,0

0,24

0,48

(G) gyvenamosios
teritorijos.
Naudojimo pobūdis:

(G1) vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos
Naudojimo būdas:

(G) gyvenamosios
teritorijos.
Naudojimo pobūdis:

(G1) vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos
Naudojimo būdas:

(G) gyvenamosios
teritorijos.
Naudojimo pobūdis:

(G1) vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos
Naudojimo būdas:

(G) gyvenamosios
teritorijos.
Naudojimo pobūdis:

(G1) vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos
Naudojimo būdas:

(G) gyvenamosios
teritorijos.
Naudojimo pobūdis:

(G1) vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos
Naudojimo būdas:

(I) inžinerinės
infrastruktūros
teritorijos.
Naudojimo pobūdis:

(I2) susisiekimo ir
inžinerinių tinklų
koridoriams

SU DETALIOJO PLANO SPRENDINIAIS SUSIPAŽINAU IR JIEMS NEPRIEŠTARAUJU:
1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Susisiekimo komunikacijos, Gyvenamieji pastatai Gyvenamieji pastatai Gyvenamieji pastatai Gyvenamieji pastatai Gyvenamieji pastatai Gyvenamieji pastatai
ir jų priklausiniai
ir jų priklausiniai
ir jų priklausiniai
ir jų priklausiniai
ir jų priklausiniai
ir jų priklausiniai
inžineriniai tinklai

1593

Sodybinio užstatymo Sodybinio užstatymo Sodybinio užstatymo Sodybinio užstatymo Sodybinio užstatymo Sodybinio užstatymo

385354.06
385384.29
385399.72
385369.36

Infrastruktūros teritorijų
užstatymas

6153480.94
6153490.67
6153442.72
6153433.39

Visas sklypas servitutas, plotas 1922
Servitutas
kv.m. S1, plotas 981 kv.m.
Servitutas S1, plotas 981 kv.m.
Servitutas S1, plotas 981 kv.m.
Servitutas S1, plotas 981 kv.m.
Servitutas S1, plotas 981 kv.m.
Servitutas S1, plotas 981 kv.m.
(tarnaujantis daiktas) sklypui kad.(viešpataujantis daiktas) sklype
(viešpataujantis
kad.
daiktas) sklype
(viešpataujantis
kad.
daiktas) sklype
(viešpataujantis
kad.
daiktas) sklype
(viešpataujantis
kad.
daiktas) sklype
(viešpataujantis
kad.
daiktas) sklype kad.
Nr.8701/0004:182 - teisė eiti važiuoti,
Nr.8701/0004:182 - teisė eitiNr.8701/0004:182
važiuoti,
- teisė eitiNr.8701/0004:182
važiuoti,
- teisė eitiNr.8701/0004:182
važiuoti,
- teisė eitiNr.8701/0004:182
važiuoti,
- teisė eitiNr.8701/0004:182
važiuoti,
- teisė eiti važiuoti,
tiesti ir eksploatuoti inžineinius tinklus
tiesti ir eksploatuoti inžineinius
tiesti
tinklus
ir eksploatuoti inžineinius
tiesti
tinklus
ir eksploatuoti inžineinius
tiesti
tinklus
ir eksploatuoti inžineinius
tiesti
tinklus
ir eksploatuoti inžineinius
tiesti
tinklus
ir eksploatuoti inžineinius tinklus

15
16
26
27

Inžinerinės infrastruktūros
teritorija

5

Gyvenamoji teritorija Gyvenamoji teritorija Gyvenamoji teritorija Gyvenamoji teritorija Gyvenamoji teritorija Gyvenamoji teritorija



Remigijus Daugalas (įgaliotas atstovas)

2012-12

2012-06-29 įgaliojimas, notar. reg. Nr. 2996,
2012-06-29 įgaliojimas, notar. reg. Nr. 2994
Neprieštarauju kelio servituto, plotas 981 kv.m.,
nustatymui mano sklype kad. Nr. 8701/0004:182
Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Zobelijos k.

Egidijus Tamošaitis

II. Kelių apsaugos zonos
po 20 m.

II. Kelių apsaugos zonos
po 20 m.
XXI. Žemės sklypai, kuriuose
įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos
sistemos ir įrenginiai.
Bažnyčios g.20, Kaunas,
į/k 1334 78674
tel. +370 698 10540
el.p. liocas@takas.lt

Žemės sklypo kadastro Nr. 8701/0004:217, esančio
Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Zobelijos kaime ir
Žemės sklypo kadastro Nr. 8701/0004:211, esančio
Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų kaime

detalusis planas
DETALUSIS PLANAS M 1 : 500
PAGRINDINIS BRĖŽINYS

Benedikta Eugenija Daugalienė
Henrikas Pudžiuvys

R1212-04-DP

