AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Parengtas supaprastinta tvarka Žem÷s sklypo (formavimo) planas, Šilal÷s m., (Skl.Nr.2),
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 "D÷l žem÷s sklypo
plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų
teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo".
Planavimo organizatoriai – UAB „Šarūnkalnis“
Planavimo reng÷jas - UAB “Eurometras” matininkas Vaidas Paulauskas kvalifikacijos pažym÷jimo
Nr. FP-75, rengti žem÷s sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, išduotas Nacionalin÷s žem÷s tarnybos
prie Žem÷s ūkio ministerijos.
Žem÷s sklypo (formavimo) plano pagrindas: Šilal÷s rajonos savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2011-12-02d. įsakymas Nr. DĮV-1405“ D÷l žem÷s sklypo plano prilyginamo detaliojo teritorijų
planavimo dokumentui, rengimo“.
Žem÷s sklypo (formavimo) plano tikslas: suformuoti žem÷s sklypą, prie nuosavyb÷s teise
priklausančių pastatų, esančių Šarūnkalnio gatv÷je Šilal÷s mieste.
Žem÷s sklypo plano rengimo normatyvinių dokumentų reikalavimai:
Lietuvos Respublikos Žem÷s įstatymo, Vandens įstatymo, Miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2002 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 534 “D÷l Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų patvirtinimo “ Lietuvos Respublikos Žem÷s ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004-10-04
d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 patvirtintomis “Žem÷s sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisykl÷ms” Lietuvos Respublikos Žem÷s ūkio ministro 2002-12-30 d. įsakymo Nr. 522 ”D÷l
nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo tasyklių”
reikalavimais. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21617) reikalavimais. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2004-05-07 įsakymo Nr. D1-262
patvirtintomis “ teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisykl÷mis (Žin.,
2004, Nr. 83-3028) reikalavimais.
Duomenys apie žem÷s sklypą
Planuojama teritorija yra Šilal÷s mieste prie Šarūnkalnio ir Parko gatvių, šiaurin÷je dalyje sklypas
ribojasi su geodeziškai pamatuotu žem÷s sklypu Dvaro g. 26, vakarin÷je pus÷je sklypas ribojasi su
geodeziškai pamatuotais sklypais Dvaro g. 5A, Dvaro g. 7, Dvaro g. 22, rytin÷je pus÷je sklypas ribojasi su
Šarūnkalnio ir Parko gatv÷mis.
Šiuo Žem÷s sklypo (formavimo) planu formuojamas sklypas apie nuosavyb÷s teise priklausančius pastatus:
1G3p, 14G1m, 15G1m, 16G1m.

Sprendiniai
Suformuotas žem÷s sklypas Nr.2 esantis Šarūnkalnio gatv÷je, Šilal÷s mieste.
Suformuoto žem÷s sklypo plotas – 16620 kv.m.
Pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis: kitos paskirties žem÷
Žem÷s naudojimo būdas : pramon÷s ir sand÷liavimo objektų teritorijos.
Žem÷s naudojimo pobūdis: pramon÷s ir sand÷liavimo įmonių statybos.
Žem÷s sklypo nuosavyb÷s teis÷: Lietuvos Respublika
Valstybin÷s žem÷s patik÷jimo teis÷: Nacionalin÷ žem÷s tarnyba prie Žem÷s ūkio ministerijos
Nuomininkas (naudotojas): UAB „Šarūnkalnis“
Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų punktai ir plotai įrašyti pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 1992.05.12 nutarimą Nr.343 ir 1995.12.19 Nr.1640, ir pateikti Žem÷s sklypo (formavimo) plano
sprendinių aprašomojoje lentel÷je.
Žem÷s sklypų pastatų aukščio ir užstatymo tankumo rodikliai nustatyti esami.

Visuomen÷s dalyvavimas teritorijų planavimo procese
Žem÷s sklypo (formavimo) planas, Skl.Nr.2, Šilal÷s mieste, parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124, žem÷s sklypų planai prilyginami detaliojo
teritorijų planavimo dokumentams. Vadovaujantis šio nutarimo VI straipsniu „Visuomen÷s informavimas ir
supažindinimas su žem÷s sklypo planu, jo derinimas ir tvirtinimas“, taip pat remiantis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymo „D÷l Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 2004 m. geguž÷s 3 d. Nr.
D1-239 XXII straipsniu Supaprastinta detaliųjų planų rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka,
tod÷l projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Apie apie rengiamą Žem÷s sklypo (formavimo) planą gretimų žem÷s sklypų savininkai bei
naudotojai buvo informuoti registruotais laiškais, informacija buvo paskelbta Šilal÷s rajono savivaldyb÷s
interneto tinklapyje. Nurodytu laikotarpiu pasiūlymų ir prieštaravimų d÷l projektinių sprendinių pareikšta
nebuvo.
Žem÷s sklypo planas parengtas trimis egzemplioriais, kurie bus pateikti Šilal÷s rajono savivaldyb÷s
administracijai.
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