Teritorijos esančios Žemaitės g., Užvenčio mieste., Kelmės r. detalusis planas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDRIEJI DUOMENYS
Planuojama teritorija Žemaitės g., Užvenčio mieste., Kelmės r. savivaldybėje, valstybinėje žemėje.
Planuojamos teritorijos plotas ~ 1,0910 ha, sklypas nesuformuotas.
Detaliojo planavimo organizatorius – Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius,
Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė;
Detaliojo plano rengėjas – UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A Kaunas, tel. (8 37) 313 337,
faks./tel. (8 37) 311 733.
Plano rengimo tikslas – Suformuoti sklypus: visuomeninės paskirties teritoriją, skirtą
administracinių pastatų statybai; komercinės paskirties objektų teritoriją, skirtą prekybos, paslaugų ir
pramogų objektų statybai; gyvenamąją teritoriją, skirtą mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai; nustatyti
žemės sklypų privalomuosius teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimus, naudojimo veiklos jame sąlygas,
teises ir prievoles, statybos ir teritorijos tvarkymo reikalavimus, žemės servitutus; nustatyti inžinerinių
tinklų apsaugos ir žemės naudojimo apribojimus ir numatyti susisiekimo sistemos organizavimą.

Detalusis planas rengiamas:
1. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2011-03-31 Nr. T-88;
2. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2011-04-27 Nr. T-132;
3. Kelmės rajono savivaldybės 2011-05-06 sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti
Nr. (18.9)-SR-31; ir patikslintu Kelmės rajono savivaldybės 2012-05-04 sąlygų sąvadu detaliojo
planavimo dokumentui rengti Nr. (18.9)-SR-31;
4. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo 2011-04-11 parengtos sąlygos Nr. PST-98
(9.3.8-K);
5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės žemėtvarkos skyriaus 201104-28 sąlygos Nr. 28 PLS -16;
6. VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2011-04-22 sąlygos Nr. 5-528 (7.35); 2012-05-03 sąlygos Nr. 5-535
(7.35);
7. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos skyrius 2011-05-06 sąlygos Nr.31;
8. Akcinės bendrovės „Lesto“ 2011-04-18 parengtos sąlygos Nr. TS-44840-11-0131;
9. TEO LT, AB 2011-04-13 sąlygos Nr. 03-2-06-2/886;
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10. UAB „Kelmės vanduo“ 2011-04-26 sąlygos Nr.TS-15;
11. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2011-04-26 parengtos sąlygos Nr.178;
II. TERITORIJOS PADĖTIES ANALIZĖ
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – nenustatyta (sklypas nesuformuotas). Planuojamos
teritorijos plotas ~1,0910 ha teritorija planuojama Žemaitės g., Užvenčio mieste., Kelmės r.
Planuojamos teritorijos padėties analizei atlikti panaudota UAB „Geometra“ 2011m. rugsėjį atlikta
topografinė nuotrauka, statinių ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro, bei planavimo
organizatoriaus pateikti duomenys. Planuojama teritorija apžiūrėta vietoje.
Pagal topografinę medžiagą teritorijoje žemės paviršiaus altitudės svyruoja apie 3m pagal Baltijos
aukščių sistemą.
1. Esami planuojamos teritorijos naudojimo apribojimai
Sklypas nesuformuotas, todėl apribojimai nėra nustatyti.
2. Planuojamos teritorijos gretimybės
 Sklypas kad. Nr. 5478/0002:175 nuosavybės teise - Genovaitė Kučinskienė (gyvenamosios
paskirties teritorija);
 Sklypas kad. Nr. 5478/0002:349 nuosavybės teise - Lietuvos Respublika, patikėjimo teisė Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelis darželis (visuomeninės paskirties teritorijos);
 Sklypas kad. Nr. 5478/0002:356 nuosavybės teise - Lietuvos Respublika, patikėjimo teisė – NŽT
prie žemės ūkio ministerijos, panaudos gavėjas - Kelmės r. savivaldybė (visuomeninės paskirties
teritorijos);
 Sklypas kad. Nr. 5478/0002:190 nuosavybės teise – Rolandas Petkus, Aldona Klimienė
(gyvenamosios teritorijos);
3. Planuojamos teritorijos inžinerinė įranga:


Planuojamą teritoriją kerta žemos įtampos elektros linija.



Planuojamą teritoriją kerta vandentiekio linija.



Šalia planuojamos teritorijos praeina ryšių kabelinė linija.
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III. TERITORIJOS RAIDOS PROGRAMA
1. Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą
Detaliuoju planu numatomą suformuoti žemės sklypus: visuomeninės paskirties objektų statybai,
komercinės paskirties objektų statybai ir gyvenamosios paskirties pastatų statybai.
2. Numatomas veiklos pobūdis
Formuojami trys sklypai:
Nr.1- 4579 m², paskirtis - kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos (V);
naudojimo pobūdis – administracinių pastatų statybos (V1). Visuomeniniame sklype numatoma
priešgaisrinės gelbėjimo stoties statyba.
Nr.2 - 4774 m², paskirtis - kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (K);
naudojimo pobūdis - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1), su galimybe įrengti
visuomeninės paskirties teritoriją (V), administracinių pastatų statybos (V1).
Nr.3 - 1557 m², paskirtis - kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos (G); naudojimo
pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1).
3. Inžinerinė įranga
Tikslus inžinerinių tinklų prijungimas, prie esamų komunikacijų, bus sprendžiamas techniniu (-ais)
projektu(-ais). Detaliuoju planu išnagrinėti galimi planuojamų sklypų aprūpinimo inžineriniais tinklais
būdai. Rengiant inžinerinių tinklų techninį (-ius) projektą(-us) įvertinti esamą situaciją, ar nėra ekonominiu
ir techniniu požiūriu tikslingesnių aprūpinimo būdų.
Elektros energijos tiekimas - remiantis akcinės bendrovės "LESTO" 2011-04-18 sąlygomis
detaliajam planui rengti Nr. Ts-44840-11-0131 planuojamoje teritorijoje akcinė bendrovė "LESTO"
nenumato išplėsti esamų ar nutiesti naujų akcinei bendrovei "LESTO" priklausančių inžinerinių tinklų.
Elektra numatoma prisijungti prie akcinės bendrovės "LESTO" transformatorinės KT už-402 nuo atramos
303/5 0,4 kV elektros kabelių linijos tiesimui . Patogioje aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus vietose
išskirtos žemės zonos inžineriniams komunikaciniams koridoriams.
Vandens tiekimo, nuotekų šalinimo - inžinerinių tinklų pajungimas bus numatytas ir
suprojektuotas techninio projekto metu.

Vandentiekio

tiekimas

ir

buitinių

numatomas centralizuotas.
Melioracinė sistema - planuojamoje teritorijoje melioracijos įrenginių nėra.
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Šildymas- pastatų šildymas numatomas geoterminis, elektriniais prietaisais, taip pat galimas
šildymas iš kieto kuro katilinių (numatant šildymą kietu kuru techninio projekto metu privalomas
vertinimas).
Gaisrų gesinimas - gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų tikimybė minimali. Jų prevencijai bus
numatomos specialios priemonės. Numatomų statyti statinių ugniai atsparumo laipsnis ne mažesnis nei II.
Atliekos - ūkio ir buitinės atliekos bus komplektuojamos į konteinerius ir išvežamos į buitinių
atliekų sąvartyną, bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotomis
įmonėmis. Tiksli buitinių atliekų (antrinių žaliavų) konteinerių vieta bus numatyta techninio projekto
metu.
4. Susisiekimo sistema artimiausi viešo susisiekimo elementai: esamas privažiavimas prie
darželio/lopšelio ir Ievos gatvė, kurie jungiasi su Žemaitės gatve, kuri už miesto ribos pereina į Krašto
kelią Nr. 159 (Užventis - Šaukėnai - Kuršėnai).
Vadovaujantis STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" nuorodomis į
planuojamus sklypus patenkama iš esamo privažiavimo į darželį/lopšelį ir Ievos gatvės. Įvažiavimo vietos
gali kisti, priklausomai nuo techninio projekto sprendinių.
Detaliuoju planu numatoma 12 automobilių stovėjimo vietų visuomeninės paskirties sklype, 51
automobilių stovėjimo vieta komercinės paskirties sklype, 2 norminės automobilių stovėjimo vietos
numatomos gyvenamosios paskirties sklype. Automobilių parkavimo vietos ir skaičius gali būti tikslinamos
techninio projekto metu. Techninio projekto rengimo metu numačius didesnę nei 30 vietų automobilių
stovėjimo aikštelę, privaloma numatyti aikštelės dangą nelaidžią vandeniui ir įrengiama paviršinių nuotekų
tvarkymo sistemą. Automobilių parkavimas galimas formuojamų sklypų ribose.
5. Želdiniai - numatomas želdynų plotas sklypuose: ne mažiau 15% sklypo ploto visuomeninės
paskirties sklype (administracinių pastatų statybos), ne mažiau 15% sklypo ploto komercinės
paskirties sklype (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), ne mažiau 25 % gyvenamosios
paskirties sklype (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) .
6. Žemės sklypuose nustatomi apribojimai
Nustamos apsaugos zonos:
-

Elektros linijų apsaugos zonos (VI);

-

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

-

Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (XX);
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7. Servitutas– S2.1 sklype Nr.2
Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servitutas - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

IV. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI
Sklypų ribos formuojamos atsižvelgiant į gretimus žemės sklypus. Formuojamų sklypo ribos
formuojamos nepaliekant tarpo tarp sklypo ribų.
Remiantis patvirtintomis sąlygomis detaliajam planui rengti bei planuojamoje teritorijoje
galiojančiais planavimo dokumentais, normatyvais, teisės aktais ir kita surinkta grafine bei juridine
medžiaga nustatomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:
1. Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis
Žemės sklypų paskirtis - kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos (V); naudojimo
pobūžiai– administracinių pastatų statybos (V1), komercinės paskirties objektų teritorijos (K); naudojimo
pobūdis - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1), gyvenamosios teritorijos (G); naudojimo
pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Visuomeniniame sklype numatoma
priešgaisrinės gelbėjimo stoties statyba.
2. Užstatymo rodikliai
Visuomeninei teritorijai leistinas pastatų

aukštis - 15 m, leistinas žemės sklypo užstatymo

tankumas iki 41%, leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 100%.
Komercinei teritorijai su galimybe įrengti ir visuomeninę teritoriją leistinas pastatų aukštis – 12 m
(komercinės paskirties teritorijai), 15 m (visuomeninės paskirties teritorijai), leistinas žemės sklypo
užstatymo tankumas iki 31%, leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 80% (komercinės paskirties
teritorijai), 100% (visuomeninės paskirties teritorijai).
Gyvenamajai teritorijai leistinas pastatų aukštis 10 m, leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas
iki 25%, leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 50%.
3. Inžinerinė įranga
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Tikslus inžinerinių tinklų prijungimas, prie esamų komunikacijų, bus sprendžiamas techniniu (-ais)
projektu(-ais). Detaliuoju planu išnagrinėti galimi planuojamų sklypų aprūpinimo inžineriniais tinklais
būdai. Rengiant inžinerinių tinklų techninį (-ius) projektą(-us) įvertinti esamą situaciją, ar nėra ekonominiu
ir techniniu požiūriu tikslingesnių aprūpinimo būdų.
Elektros energijos tiekimas - remiantis akcinės bendrovės "LESTO" 2011-04-18 sąlygomis
detaliajam planui rengti Nr. Ts-44840-11-0131 planuojamoje teritorijoje akcinė bendrovė "LESTO"
nenumato išplėsti esamų ar nutiesti naujų akcinei bendrovei "LESTO" priklausančių inžinerinių tinklų.
Elektra numatoma prisijungti prie akcinės bendrovės "LESTO" transformatorinės KT už-402 nuo atramos
303/5. Patogioje aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus vietose išskirtos žemės zonos inžineriniams
komunikaciniams koridoriams.
Vandens tiekimo, nuotekų šalinimo - inžinerinių tinklų pajungimas bus numatytas ir
suprojektuotas techninio projekto metu.

Vandentiekio

tiekimas

ir

buitinių

nuotekų

nuvedimas

numatomas centralizuotas.
Melioracinė sistema - planuojamoje teritorijoje melioracijos įrenginių nėra.
Šildymas- pastatų šildymas numatomas geoterminis, elektriniais prietaisais, taip pat galimas šildymas iš
kieto kuro katilinių (numatant šildymą kietu kuru techninio projekto metu privalomas vertinimas).
Gaisrų gesinimas - gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų tikimybė minimali. Jų prevencijai bus
numatomos specialios priemonės. Numatomų statyti statinių ugniai atsparumo laipsnis ne mažesnis nei II.
Atliekos - ūkio ir buitinės atliekos bus komplektuojamos į konteinerius ir išvežamos į buitinių
atliekų sąvartyną, bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotomis
įmonėmis. Tiksli buitinių atliekų (antrinių žaliavų) konteinerių vieta bus numatyta techninio projekto
metu.Šildymas- pastatų šildymas numatomas geoterminis, elektriniais prietaisais, taip pat galimas šildymas
iš kieto kuro katilinių (numatant šildymą kietu kuru techninio projekto metu privalomas vertinimas).
4. Susisiekimo sistema artimiausi viešo susisiekimo elementai: esamas privažiavimas prie
darželio/lopšelio ir Ievos gatvė., kurie jungiasi su Žemaitės gatve, kuri už miesto ribos pereina į Krašto
kelią Nr. 159 (Užventis - Šaukėnai - Kuršėnai).
Vadovaujantis STR 2.06.01:1999 "miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" nuorodomis į
planuojamus sklypus patenkama iš esamo privažiavimo į darželį/lopšelį ir Ievos gatvės. Įvažiavimo vietos
gali kisti, priklausomai nuo techninio projekto sprendinių.
Detaliuoju planu numatoma 12 automobilių stovėjimo vietų visuomeninės paskirties sklype, 51
automobilių stovėjimo vieta komercinės paskirties sklype, 2 norminės automobilių stovėjimo vietos
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numatomos gyvenamosios paskirties sklype. Automobilių parkavimo vietos ir skaičius gali būti
tikslinamos techninio projekto metu. Techninio projekto rengimo metu numačius didesnę nei 30 vietų
automobilių stovėjimo aikštelę, privaloma numatyti aikštelės dangą nelaidžią vandeniui ir įrengiama
paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Automobilių parkavimas galimas formuojamų sklypų ribose.
5. Želdiniai - numatomas želdynų plotas sklypuose: ne mažiau 15% sklypo ploto visuomeninės
paskirties sklype (administracinių pastatų statybos), ne mažiau 15% sklypo ploto komercinės paskirties
sklype (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos), ne mažiau 25 % gyvenamosios paskirties sklype
(vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) .
Planuojamą teritoriją numatoma išvalyti, iškirsti krūmus, medžius statomų statinių zonoje, senus
medžius.
6. Žemės sklypuose nustatomi apribojimai
Nustamos apsaugos zonos:
-

Elektros linijų apsaugos zonos (VI);

-

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

-

Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (XX);

7. Servitutas– S2.1 sklype Nr.2
Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servitutas - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Naujai projektuojamiems inžineriniams tinklams bus nustatomos apsaugos zonos, pagal LR
Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343 (red.1995-12-29) patvirtintų „Specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų“ keliamus reikalavimus.
Detalusis planas parengtas vadovaujantis LR 1995-12-12 Teritorijų planavimo įstatymu Nr. I-1120,
kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, normatyviniais dokumentais, atitinka aplinkosauginius,
higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus.
Bet kuris inžinerinių tinklų ir įrangos pertvarkymas, atliekant statybos darbus planuojamoje
teritorijoje, privalo būti vykdomas pagal atitinkamus tinklus eksploatuojančių organizacijų išduotas ir
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patvirtintas technines sąlygas. Pagal šias sąlygas turi būti parengiama atitinkama projektinė dokumentacija,
suderinama su eksploatuojančiomis organizacijomis, įforminti reikalingi leidimai.
Detalųjį planą keisti galima Teritorijų planavimo įstatymo, šio įstatymo poįstatyminių aktų
nustatyta tvarka, pakeitimus derinant su detalųjį planą derinančiomis institucijomis.
V. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS
Pirminis planuojamos ūkinės veiklos poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklai
Planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai reguliuojamas aplinkos apsaugos įstatymo.
Planuojama ūkinė veikla - administracinių pastatų statyba, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statyba,
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyba. Įvertinus vykdomos ūkinės veiklos pobūdį, gretimų
žemės sklypų paskirtį, detaliajame plane daroma išvada, kad vykdoma ūkinė veikla, neturi neigiamo
poveikio aplinkai, gyventojų saugai ir sveikatai.
Galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikis socialinei aplinkai
Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, neigiamų socialinių pasekmių bei žalingo poveikio
aplinkai poveikis nebus. Teritorijos urbanizuosis taikantis prie esamos situacijos ir visuomenės
nepasitenkinimas nenumatomas.
Galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikis ekonominei aplinkai
Užstačius planuojamą teritoriją, išaugs jos vertė, o taip pat ir gretimų sklypų vertės, bus sukurtos
naujos darbo vietos.
Galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Planuojamos ūkinės veiklos neigiamo poveikio augmenijai, gyvūnijai nebus. Saugomų augmenijos,
želdynų ir biologinių zonų nėra. Sklype numatoma veikla neturės žymaus poveikio supančiai aplinkai.
Planuojamoje teritorijoje saugotinų želdinių, kultūros paminklų ir kitų saugomų objektų nėra. Į Europos
ekologinio tinklo Natura 2000 saugomą teritoriją ir buveinių zonas planuojama teritorija nepatenka.
Sutvarkius sklypus, bus sukurta estetiška aplinka.
Aplinkos kokybės ir higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas
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Galima nežymi aplinkos oro tarša: padidės automobilių stovėjimo vietų. Azoto oksidų ir anglies
monoksidų kiekiai neviršys leistinų normų. Aplinka, privažiavimai bus sutvarkyti, konfliktai
neprognozuojami. Neigiamas poveikis gyventojams nenumatomas. Planuojama teritorija neužstatyta
pastatais bus apželdinta.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkos kokybei ir higieninei būklei (sveikos aplinkos atitikimo nustatytoms normoms atžvilgiu) neigiamas poveikis neprognozuojamas.
Didžiausia leidžiama kvapų koncentracija gyvenamosios aplinkos ore neviršys ribinių verčių.
Prie artimiausių gyvenamųjų namų visą žmogaus kūną veikianti vibracija neviršys ribinių verčių,
nustatytų (HN 50:2003 Nr. V-791);
Elektromagnetinis laukas darbo vietose neviršys ribinių verčių, nustatytų (HN 80:2011 Nr. V-199);
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių poveikio vertinimo lentelė
1.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius

2.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
UAB „GEOMETRA“ Taikos pr. 88A Kaunas; Įm. k. 1602970515

3.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Teritorijos, esančios Žemaitės gatvėje, Užvenčio mieste, detalusis planas.

4.

Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Kelmės rajono savivaldybės bendrasis planas (2007-02-14, T1-43), Užvenčio miesto, Dvarčiaus
ir Girnikų kaimų teritorijos bendrasis planas (2012-08-29, T-274).

5.

Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo
dokumentais:
Nėra

6.

STATUS QUO SITUACIJA:
Esamoje valstybinėje žemėje numatoma suformuoti sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimą, numatant administracinių pastatų statyba, prekybos, paslaugų ir pramogų
objektų statyba, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybą. Planuojama teritorija iki
planavimo tikslo įgyvendinimo – nereikšminga visuomeniniu požiūriu. Įgyvendinus planavimo
tikslus, turėtų tapti svarbi visuomenei suformuojant kokybiškas gyvenimo bei darbo sąlygas.
Atsiras kelios ilgalaikės darbo vietos numatomoje gaisrinėje, parduotuvėje.
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7.

Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
Detaliuoju planu numatoma suformuoti sklypus, numatyti žemės sklypo naudojimo paskirtį,
būdą ir pobūdį, numatyti privažiavimus, inžinerinius tinklus, sklypo užstatymo reglamentus.

8.

Galimo sprendinių poveikio vertinimas:
Planuojama ūkinė veikla – sklypų suformavimas administracinių pastatų statybai, prekybos,
paslaugų ir pramogų objektų statybai, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai.
Planuojamos ūkinės veiklos neigiamo poveikio augmenijai, gyvūnijai nebus. Saugomų
augmenijos, želdynų ir biologinių zonų nėra. Vykdant žemės darbus būtina išsaugoti esamą
dirvožemio sluoksnį.
Įvertinus vykdomos ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų paskirtį, detaliajame plane
daroma išvada, kad vykdoma ūkinė veikla, neturi neigiamo poveikio aplinkai, gyventojų saugai
ir sveikatai.

9.

Sprendinio poveikis:
Vertinimo

Teigiamas poveikis

Neigiamas poveikis

aspektai
teritorijos

Teritorija

planuojama

vystymo darnai ir

kompleksiškai,

(ar) planuojamai

vystomas kraštovaizdis.

veiklos sričiai

Įgyvendinus
plano

Nėra

darniai
detaliojo

sprendinius

bus

racionaliai panaudojamas
Užvenčio

miesto

teritorija.
ekonominei

Užstačius

aplinkai

teritoriją,

išaugs

vertė,

taip

o

planuojamą

Nėra.

jos

pat

ir

gretimų sklypų vertės,
bus

sukurtos

naujos

darbo vietos.

socialinei aplinkai

Atsiras kelios ilgalaikės Įgyvendinus
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detaliojo

plano

sprendinius,
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darbo vietos numatomoje neigiamų socialinių pasekmių bei žalingo
gaisrinėje, parduotuvėje.

poveikio aplinkai poveikis nebus. Teritorijos
urbanizuosis taikantis prie esamos situacijos ir
visuomenės nepasitenkinimas nenumatomas.

gamtinei aplinkai
ir

Sutvarkius sklypus, bus Planuojamos
sukurta estetiška aplinka.

kraštovaizdžiui

poveikio

ūkinės

veiklos

augmenijai,

neigiamo

gyvūnijai

nebus.

Saugomų augmenijos, želdynų ir biologinių
zonų nėra. Sklype numatoma veikla neturės
žymaus

poveikio

supančiai

aplinkai.

Planuojamoje teritorijoje saugotinų želdinių,
kultūros paminklų ir kitų saugomų objektų
nėra. Į Europos ekologinio tinklo Natura 2000
saugomą

teritoriją

ir

buveinių

zonas

planuojama teritorija nepatenka.
10. Nulinės alternatyvos poveikis:
teritorijos

-

-

-

-

socialinei aplinkai

-

-

gamtinei aplinkai

-

-

vystymo darnai
ekonominei
aplinkai

ir kraštovaizdžiui
Kitos sąlygos, susijusios su planuojama ūkine veikla
LR aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr.5-75; Žin., 2000, Nr. 39-1093; Žin., 2004, Nr. 602121; Žin., 2008, Nr. 120-4550);
LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; Žin., 2010, Nr.844404);
LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo“ ;
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Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie LR statybos ir urbanistikos ministerijos 1997-1212 įsakymas Nr. 66 „Dėl rekomendacijų organinių atliekų kompostavimui patvirtinimo“;

Teritorijų planavimo specialistė (27861)

Agnė Venckutė

Kelmės rajono savivaldybės

Planavimo organizatorius

administracijos direktorė

Architektė

E.Urbonavičiūtė
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