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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2012 m. gruodžio 12d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu Nr. A-1224 „Dėl žemės sklypo apie daugiabutį namą, esantį Maironio g. 5A, Tytuvėnų mieste
plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo“, formuojamas žemės sklypas
adresu Maironio g. 5A, Tytuvėnuose. Formuojamas žemės sklypas apie esamą pastatą - daugiabutį
namą.
Planavimo tikslas: suformuoti valstybinės žemės sklypą apie daugiabutį namą, esamiems
pastatams eksploatuoti.. Formuojamam žemės sklypui nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
– kita, naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija, naudojimo pobūdis – daugiabučių gyvenamųjų
pastatų ir bendrabučių statybos, (žemės sklypas esamam pastatui eksploatuoti). Pastato aukštingumas,
užstatymo tankumas ir intensyvumas nustatomi pagal esamą situaciją (pagal Nekilnojamojo turto
registro centrinio duomenų banko duomenis), bendras pastato plotas – 1285,50 kv. m.
Šiaurinėje pusėje formuojamas žemės sklypas ribojasi su Lietuvos respublikai ir Kelmės rajono
savivaldybei, nuomos sutartimi UAB „Kelmės šilumos tinklai“ ir UAB „Litesko“ priklausančiu žemės
sklypu kad. Nr. 5472/0002:213. Ir Lionei Renušienei ir Stanislovui Budzinauskui priklausančiu žemės
sklypu kad. Nr. 5472/0002:85. Rytinėje pusėje formuojamas žemės sklypas ribojasi su Maironio g. D2
kat. Pietinėje pusėje formuojamas žemės sklypas ribojasi su Lietuvos respublikai ir Kelmės rajono
savivaldybei, panaudos sutartimi VĮ „Plačiajuostis internetas“ priklausančiu žemės sklypu kad. Nr.
5472/0002:208.
Formuojamam žemės sklypui nustatoma Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kitos
paskirties žemė. Naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos (G), naudojimo pobūdis: Daugiabučių
gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos (G2).
Formuojamame žemės sklype esančiam pastatui vandens tiekimas numatomas iš esamų
centralizuotų vandentiekio tinklų. Nuotekos iš esamų centralizuotų fekalinės kanalizacijos tinklų.
Elektros tiekimas – numatomas esama požemine 0,4 kV elektros linija. Šilumos tiekimas iš esamų
centralizuotų šilumos tiekimo tinklų. Lietaus vanduo nuo pastato stogo ir sklypo surenkamas į esamus
centralizuotu lietaus nuotekų tinklus.
Formuojamam žemės sklypui nustatomas servitutas:
S1 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas) - 309 m2
Formuojamas žemės sklypui taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, LRV 1992 05
12 nutarimas Nr. 343:
-

Ryšių linijų apsaugos zonos (I) – 73 m2;

-

Elektros linijų apsaugos zonos (VI) – 193 m2;

-

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII) – 430 m2;
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-

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX) – 594
m2 ;

-

Nacionaliniai ir regioniniai parkai (XXXIV) - 2033 m2.
Saugotinų medžių ar krūmų formuojamame sklype nėra.
Įvažiavimas į formuojamą sklypą numatomas iš rytinės pusės iš Maironio gatvės D2-kat..
Sklypų taškų koordinatės, plotai ir kiti išmatavimai pateikti metrais, bus tikslinimi atlikus

sklypo kadastrinius matavimus.
Projektiniai sprendiniai atitinka LR vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1124 Dėl
žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir
tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo reikalavimus bei kitus teritorijų planavimo
dokumentus.
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