AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Parengtas Žem÷s sklypo (formavimo) planas, Kelm÷s raj. Tytuv÷nų m. Taikos g. 4A,
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 – Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius, Vytauto
Didžiojo g. 58.
Naudotojas – Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius,
Vytauto Didžiojo g. 58, Kelm÷.
Planavimo reng÷jas - UAB “Altagis” inž. geodezininkas Tomas Žimkus kvalifikacijos
pažym÷jimo Nr. 2R-FP-562, rengti žem÷s sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, išduotas 2010
m. balandžio 10 d. Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos.
Žem÷s sklypo (formavimo) plano pagrindas: Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus įsakymas 2012 m. lapkričio 19 d. Nr. A-1111 „D÷l teritorijos, esančios Taikos g.4A,
Tytuv÷nų mieste , plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo“.
Žem÷s sklypo (formavimo) plano tikslas: suformuoti valstybin÷s žem÷s sklypą, esantį Taikos
g. 4A, Tytuv÷nų mieste, esančiam statiniui (sporto salei) eksploatuoti. Nustatyti servitutus ir patikslinti
specialiąsias žem÷s naudojimo sąlygas ir apribojimus d÷l sklype ir šalia jo esančių inžinerinių tinklų ir
statinių naudojimo.
Sprendiniai
Suformuoto žem÷s sklypo projektinis Nr., savininkai (naudotojai), plotas yra:
Sklypo Nr. 1 (Taikos g. 4A) savininkas Lietuvos Respublika, plotas – 6599 m2.;
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 sklypų
(formavimo) plano sprendinių aprašomojoje lentel÷je.
Suformuoto žem÷s sklypo Nr. 1 (Taikos g. 4A.) pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis –
kitos paskirties žem÷; žem÷s naudojimo būdas – visuomenin÷s paskirties teritorija; žem÷s naudojimo
pobūdis – mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos.
Žem÷s sklypo galimi pastatų aukščiai ir užstatymo tankumo rodikliai nenustatomi. Esami
pastatų aukščio ir užstatymo tankumo rodikliai: aukštingumas – 9.63 m, tankumas – 15,54%.
Visuomen÷s dalyvavimas teritorijų planavimo procese
Visuomen÷ informuojama ir supažindinama su žem÷s sklypo (formavimo) planu, 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 straipsnio
„Visuomen÷s informavimas ir supažindinimas su žem÷s sklypo planu, jo derinimas ir tvirtinimas“ , 26,
27 ir 28 punktais.
Apie rengiamą Žem÷s sklypo (formavimo) planą buvo paskelbta Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
tinklapyje ir vietos spaudoje („Bičiulis“). Gretimų žem÷s sklypų savininkai apie rengiamą žem÷s
sklypų (formavimo) planą buvo informuoti registruotais laiškais. Nurodytu laikotarpiu pasiūlymų ir
prieštaravimų d÷l projektinių sprendinių pareikšta nebuvo.
Planavimo organizatoriai sutinka su parengto sklypo (formavimo) plano sprendiniais.
Žem÷s sklypo planas parengtas trimis egzemplioriais.
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