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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I.
BENDRIEJI DUOMENYS
Planuojama teritorija Šakių rajono savivaldybėje, Šakių seniūnijoje, Šakių miesto teritorijoje tarp
Kęstučio ir Grižkabūdžio gatvių , valstybinėje žemėje. Planuojamos teritorijos plotas apie 9 ha.
Detaliojo planavimo organizatorius – Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Bažnyčios g. 4 Šakiai.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Eurointegracijos projektai“ jungtinėje veikloje su UAB „Lyderio
grupė“:
1. UAB „Eurointegracijos projektai“ Ukmergės g. 222, Vilnius, tel. (8 5) 2430177, faks. (8
5)2430174;
2. UAB „Lyderio grupė“ Šilutės pl. 83, Klaipėda, tel. (8 46) 313 057, faks. (8 46) 313 058.
Kontaktinis asmuo Romualdas Markus mob. tel. 8 655 71 990.
Plano rengimo tikslas:
- Suformuoti 3 žemės sklypus (du sklypus pramonės teritorijai ir vieną aplinkkelio detaliuosius
planus);
- Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą;
- Reglamentuoti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį;
- Transporto judėjimo srautus.
Detalusis planas rengiamas vadovaujantis:
1.
Šakių rajono savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimu Nr. T-182;
2.
Šakių rajono savivaldybės 2013-12-17 planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo
dokumentui rengti Nr. 026;
2.1. VĮ „Marijampolės regiono keliai“ 2013-12-03 planavimo sąlygos Nr. R2-539;
2.2. Marijampolės visuomenės sveikatos centro 2013-11-18 planavimo sąlygos Nr. PS-157;
2.3. UAB „Šakių vandenys“ 2013-11-12 planavimo sąlygos Nr. S-357;
2.4. Šakių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus 2013-11-19 planavimo
sąlygos Nr. Ž2-(17.30)-429;
2.5. TEO LT, AB TED Kauno TEC 2013-11-20 planavimo sąlygos Nr. T-13/1160;
2.6. AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo 2013-11-22 planavimo sąlygos Nr.G-1649/S-k25-2062;
2.7. Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos 2013-11-15 planavimo sąlygos
Nr. SS001;
2.8. UAB „Šakių šilumos tinklai „ 2013-11-19 planavimo sąlygos Nr. R-559;
2.9. Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2013-11-17
planavimo sąlygos Nr. 026;
2.10. AB „Lesto“ 2013-11-14 planavimo sąlygos Nr. TS-42360-13-0994.
Įvertinti institucijų raštai:
1.
VĮ „Plačiajuostis internetas“ 2013-11-19 raštas Nr. R-13-465;
2.
LITGRID AB 2013-11-18 raštas Nr. SD-4886;
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3.
4.

LR Ryšių reguliavimo tarnyba 2013-11-14 raštas Nr. (28.37)1B-5751;
Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos Marijampolės teritorinio
padalinio 2013-11-11 raštas Nr.(12-12-14) 214-396.
Įvertinti teritorijų planavimo dokumentai:
1.
Bendrieji planai:
1.1. 2009-04-30 Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T147 „dėl rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“;
1.2. 2013-03-28 Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-106 „dėl Šakių miesto su
priemiesčiais bendrojo plano su gis sistema tvirtinimo“.
II.
TERITORIJOS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ
Planuojamos teritorijos esamos padėties analizei atlikti panaudoti VĮ „Registrų centras“ ir
planavimo organizatoriaus pateikti duomenys. Atlikta vietovės vizualinė apžiūra – analizė ir parengta
topografinė nuotrauka.
Planuojamos teritorijos plotas apie 9 ha, planuojama teritorija, kurioje rengiamas detalusis planas
yra tarp Kęstučio ir Griškabūdžio gatvių, valstybinėje žemėje, Šakių mieste. Remiantis bendrojo plano
sprendiniais planuojama teritorija patenka į perspektyvinės pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
zoną, ir dalis planuojamos teritorijos dengia miesto pocentrių teritorijas.
1. Galimos probleminės vietos.
Norint suformuoti aplinkkelį miesto ribose sujungiant jį su Kęstučio ir Griškabūdžio gatvėmis ir
jam nustatyti C kategoriją, būtina suformuoti koridorių ir išlaikyti ne mažiau kaip dvidešimties metrų
atstumą tarp raudonųjų linijų. Šiuo atveju susiduriama problemomis:
Pirma problema - greta Kęstučio gatvės, tarp miesto ribos ir privataus sklypo laisvos valstybinės
žemės plotis yra tik 7,25 metrai.
Antra problema - jungtis į Griškabūdžio gatvę, nes toje vietoje nėra laisvos valstybinės žemės
fondo. Jungtis yra uždaryta suformuotais privačiais sklypais, kurie randasi miesto ribose ir yra užstatyti
gyvenamosiomis sodybomis.
Trečia problema – dalis pastato (3,48 metrai), kuris randasi sklype, kadastro nr. 8486/0008:15,
patenka į laisvos valstybinės žemės fondą. Privažiavimas prie minėto sklypo taip pat yra suformuotas už
sklypo ribų.
Ketvirta problema - planuojamos teritorijos tikslas dalinai prieštarauja galiojantiems bendrojo plano
sprendiniams. Detaliojo plano tikslas - suformuoti sklypus pramonės teritorijai, nors pagal galiojančius
bendrojo plano sprendinius, planuojamos teritorijos daliai numatyta mišrios ir didelio užstatymo
intensyvumo, miesto pocentrinės dalies teritorijos su vyraujančia komercine ir visuomenės poreikiams
skirta veikla ir galima gyvenamąja statyba.
2. Esami planuojamos teritorijos naudojimo apribojimai
Planuojamą teritorija nesuformuota, todėl apribojimai nėra nustatyti.
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3. Planuojamos teritorijos gretimybės:
Planuojama teritorija supa Kęstučio gatvė (Krašto kelias Nr. 138), Griškabūdžio gatvė (rajoninis
kelias Nr. 3837), privatūs ir valstybiniai sklypai (inžinerinės infrastruktūros teritorijos; gyvenamosios
teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos) bei statiniams naudojamas teritorija kur nesuformuoti
sklypai (esama metalinių garažų aikštelė; bei daugiabučiai gyvenamieji pastatai).
4. Planuojamos teritorijos inžinerinė įranga:
Vandentiekis ir buitinių nuotekų šalinimas bei lietaus nuotekų surinkimas. Planuojamą teritoriją
kerta ir greta planuojamos teritorijos yra centralizuoti vandens tiekimo ir gamybinio vandens tiekimo,
buitinių nuotekų (fekalinės kanalizacijos) savitakiniai ir slėginiai tinklai, bei lietaus nuotekų tinklai.
Elektros tinklai. Elektros tinklus nagrinėjamoje teritorijoje nuosavybės teise valdo ir juos
disponuoja AB "Lesto". Teritorijoje nutiesti 0,4 kV ir 10 kV elektros tinklai, greta planuojamos teritorijos
ir planuojamoje teritorijoje stovi transformatorinės: KTP-12 ir TR-37 (T-2).
Šilumos skirstymas ir tiekimas. Dalis planuojamos teritorijos ribojasi su daugiabučiais namais ir jų
teritorijomis, kurie šildomi centralizuotai. Dalis centralizuotų tinklų kerta planuojamą teritoriją.
Dujotiekis. Planuojamą teritoriją palei Griškabūdžio gatvę kerta žemo slėgio dujotiekio linija.
Ryšių kabeliai. Nagrinėjamoje teritorijoje yra ryšių, TEO kabelių.
Susisiekimo komunikacijų įvertinimas. Planuojamą teritoriją riboja krašto ir rajoninis keliai: Kęstučio g. (krašto kelias nr. 138) ir Griškabūdžio g. (rajoninis kelias nr. 3837). greta Kęstučio gatvės yra
esamas dviračių pėsčiųjų takas.
5. Artimiausios jautrios ir saugomos teritorijos
Planuojama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. Planuojama teritorija – nepatenka į „Natūra
2000“ teritorijas. Planuojamoje teritorijoje nekilnojamųjų kultūros vertybių nėra.
6. Želdynai
Nagrinėjamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra, teritorija apaugusi ilgamete žole.
III.
TERITORIJOS RAIDOS PROGRAMA
1. Numatomas veiklos pobūdis
Detaliojo plano tikslas - Suformuoti 3 žemės sklypus (du sklypus pramonės teritorijai ir vieną
aplinkkelio detaliuosius planus), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, reglamentuoti
pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį, nustatyti transporto judėjimo srautus.
Detaliuoju planu numatoma suformuoti 3 sklypus. Du sklypai formuojami pramonės ir
sandėliavimo įmonių statybai, vienas sklypas – aplinkkelio statybai. Teritoriją tarp galimų pramoninių ar
sandėliavimo pastatų ir urbanizuotos teritorijos numatoma apsodinti medžiais.
2. Galiojančio bendrojo plano sprendiniai planuojamai teritorijai:
Vadovaujantis 2013-03-28 Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-106 Dėl Šakių
miesto su priemiestinėmis bendrojo plano su GIS sistema sprendiniais, didžioji dalis planuojamos
teritorijos numatyta perspektyvinės pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Šioje teritorijoje
numatytas didelis užstatymo intensyvumas, su dominuojančiais darbo vietų ir inžinerinės infrastruktūros
objektais. Galima prekybos bei aptarnavimo veikla, šiose teritorijose bet kokia ūkinė veikla privalo atitikti
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higienos normų reikalavimus ir neturi daryti neigiamo poveikio greta esančiai gyvenamajai aplinkai ir
žmonių sveikatai. Dalis planuojamos teritorijos patenka į miesto pocentrių teritorijas, kuriose numatyta
mišrios didelio užstatymo intensyvumo miesto pocentrinės dalies teritorijos, su vyraujančia komercine ir
visuomenės poreikiams skirta veikla ir galima gyvenamąja statyba. Galiojančiuose bendrojo plano
sprendiniuose numatyta ir nauja gatvė.
3. Inžinerinė įranga
Tikslus inžinerinių tinklų prijungimas, prie esamų komunikacijų, bus sprendžiamas techniniu (-ais)
projektu(-ais). Detaliuoju planu išnagrinėti galimi planuojamo sklypo aprūpinimo inžineriniais tinklais
būdai. Rengiant inžinerinių tinklų techninį (-ius) projektą(-us) įvertinti esamą situaciją, ar nėra ekonominiu
ir techniniu požiūriu tikslingesnių aprūpinimo būdų.
Vandens tiekimas - vandens tiekimą numatoma pajungti nuo esamų centralizuotų vandentiekio
tinklų. Sklypams rekomenduojamas vandens tiekimas iš planuojamoje teritorijoje formuojamame sklype
Nr. 1 esančių tinklų.
Nuotekų šalinimas - Buitinių nuotekų šalinimui numatoma nuotekų išvadus pasijungti į artimiausius
ir patogiausius buitinių nuotekų tinklų šulinius. Rekomenduojamos prisijungimo vieta formuojamo sklypo
Nr. 1 teritorija esami artimiausi šuliniai. Lietaus nuotekas numatoma pajungti į esamus lietaus nuotekų
tinklus planuojamoje teritorijoje. Pastaba: remiantis galiojančiais teisės aktais įvertinti ar urbanizuotos
teritorijos, nuo kurios surenkamas paviršinis vanduo, plotui ir naudojimo būdui nenumatytas paviršinių
nuotekų valymas. Jei toks valymas reglamentuotas, techninio projekto metu privaloma suprojektuoti
paviršinių nuotekų valymo įrenginius ir juos įrengti iki ūkinės veiklos pradžios. Suprojektavus paviršinių
nuotekų valymo įrenginius, nuotekas privaloma išleisti per juos į greta esančius lietaus nuotekos tinklus
arba įrengiant naują išleistuvą į atvirą vandens telkinį.
Elektros energija - pagal akcinės bendrovės "Lesto" 2013-11-14 išduotas sąlygas Nr. TS-42360-130994, detaliajam planui rengti, elektros tiekimas detaliuoju planu nenumatomas. Elektros tiekimas bus
sprendžiamas techniniais projektais. Žinant kokia bus ūkinė veikla, būtinas elektros poreikis privaloma
išsiimti pasijungimo sąlygas bei parengti elektros pajungimo techninį projektą.
Šildymas - Pastatų šildymas galimas geoterminis, dujomis, elektriniais prietaisais, taip pat galimas
šildymas iš kieto kuro katilinių (Šildymo tipą numatant kietu kuru privaloma įrengti šiuolaikiškas ir
ekonomiškas katilines, o išleidžiami NO2 ir CO2 kiekiai negali viršyti ir neviršys leistino kiekio). Jei ūkinė
veikla naudos šildymą kietu kuru, atsiradus galimybei pasijungti į centralizuotus tinklus į juos jungtis
privaloma.
Gaisrinė sauga - gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė minimali. Planuojamų
statyti statinių ugniai atsparumo laipsnis nustatomas statinio techninio projekto rengimo metu, pagal
numatomas naudoti medžiagas. Nustačius atsparumo laipsnį, tarp projektuojamų statinių bus išlaikytas
priešgaisrinis atstumas. Techniniu projektu bus numatomi konkretus sprendiniai gaisro atvejų, jei rengiamo
projekto metu, nebus reglamentuotu atstumu vandens paėmimo šaltinio gaisto gesinimui, privaloma
suprojektuoti vandens hidrantą su tinkamu vandens tiekimu.
Melioracinė sistema - Planuojamoje teritorijoje melioracijos sistemų nėra.
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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.
4. Susisiekimas, transporto eismo intensyvumas, automobilių stovėjimo vietos
Detaliuoju planu formuojami 3 sklypai, kur vienas iš jų (sklypas nr. 3) formuojamas daliai
bendrajame plane numatytos gatvės. Vadovaujantis VĮ „Marijampolės regiono keliai“ sąlygomis detaliuoju
planu neplanuojamos naujos nuovažos, iki kol bus suprojektuota
ir įrengta numatyta gatvė,
privažiavimams prie objektų bus naudojamos esamos nuovažos. Patekimas į formuojamą sklypą nr. 1
numatomas iš Griškabūdžio gatvės per esamą nuovažą kuria įvažiuojama į UAB „Marijampolės techninės
apžiūros centras“ ir UAB „Daimeksa“. Patekimas į formuojamą sklypą nr. 2 numatomas iš Kęstučio gatvės
per esamą nuovažą kuria įvažiuojama į garažų teritoriją kuri ribojasi su planuojamu sklypu ir galimą
lengvai į jį įvažiuoti. Automobilių parkavimas numatomas tik formuojamų sklypų ribose. Formuojamuose
sklypuose preliminariai numatomos automobilių stovėjimo aikštelės, tikslus automobilių vietų skaičius ir
vieta bus planuojama techniniu projektu. Numatant aikštelės plotą kuriam privalomas paviršinio vandens
valymas privaloma suprojektuoti ir įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginius arba suderinti lietaus vandens
nuvedimą pasijungus į lietaus nuotekų sistemą. Pastaba: rengiant numatytos gatvės techninį projektą
suderinti su VĮ „Marijampolės regiono keliai“
5. Želdiniai
Planuojamoje teritorijoje neužfiksuota reta, vertinga augmenija. Dalis planuojamos teritorijos
apžėlusi nevertingais krūmynais. Želdiniai sklypo ribose sprendžiami STR ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka arba techninio projekto rengimo metu. Privalomasis želdynų plotas sklypuose nustatomas padidintas
ne mažiau 20% bendrų sklypo plotų. Formuojamus sklypus tiesiogiai ribojančius su gyvenamosios
paskirties sklypais, numatoma atskirti želdynų juosta.
6. Servitutai ir inžinerinių tinklų koridoriai
Detaliuoju planu numatomas servitutas (S1). Servitutas S1 suteikia teisė tiesti aptarnauti ir naudoti
požemines ir antžemines komunikacijas tarnaujantis daiktas formuojamam sklypui Nr. 2
7. Kelio apsaugos zona ir planuojamos teritorijos užstatymas
Planuojama teritorija ribojasi su Kęstučio gatve, kuri taip pat yra ir Krašto kelias Nr. 138 ir su
Griškabūdžio gatve, kuri taip pat yra ir rajoninis kelias Nr. 3837. Planuojama teritorija yra Šakių miesto
ribose. Remiantis LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“
(su visais pakeitimais) 3 punktu (II kelių apsaugos zonos) krašto kelio apsaugos zona yra numatyta 50
metrų, o rajoninio kelio apsaugos zona 20 metrų. Magistralinio kelio apsaugos zona paliekama 50 metrų, o
rajoninio kelio apsaugos zona nustatoma 15, kadangi LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Specialiosios
žemės ir miško naudojimo sąlygos“ numatyta galimybė organizatoriams (turintiems teisę tvirtinti teritorijų
planavimo dokumentus, miestuose koreguoti kelių apsaugos zonas. Pasinaudojant šia teise ir įvertinus
esamą aplinkinį užstatymą, planuojamoje teritorijoje, tikslinimą rajoninio kelio apsaugos zona iš 20 m. į 15
m. Užstatymo zoną formuojama atsižvelgiant į koreguojamą kelio apsaugos zoną išlaikant ne mažiau 15
metrų atstumą nuo esamos kelio /gatvės šlaito briaunos.
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8. Poveikio įvertinimas, aplinkos kokybei, įtakos gyvenamajai zonai, normuojamų atstumų
sanitarinės apsaugos zonų išlaikymo, visuomenės sveikatos saugos aspektais:
Planuojama teritorija yra miesto teritorijoje ir ribojasi su Kęstučio bei Griškabūdžio gatvėmis.
Didžioji dalis planuojamos teritorijos ribojasi su komerciniais ir kitos paskirties sklypais, bei nesuformuota
valstybine žeme. Mažesnioji planuojamos teritorijos dalis ribojasi su gyvenamosios paskirties sklypais bei
daugiabučiais užstatytomis nesuformuotos valstybinės žemės teritorijomis.
Teritorija nėra stipriai prižiūrima, nes yra laisvos valstybinės žemės fonde, sukuria ne itin tvarkingą
vaizdą. Detaliuoju planu numatoma veikla, neturėtų žymiai padidinti poveikio aplinkos kokybei ar taršos
gyvenamajai aplinkai, kadangi veiklos mastai galimi tokie kurie nesukuria taršos viršijančias leistinas
normas. Detaliuoju planu gyvenamąsias teritorijas numatyta izoliuoti plačiomis želdinių juostomis. Tiksli
ūkinė veikla formuojamuose sklypuose bus žinoma tik tada kai aukciono būdu bus perleista naujiems
naudotojams ir parengtas techninis projektas. Jei bus numatyta ūkinė veikla, kuri gali sukelti didesnę taršą
ar yra reglamentuota LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma
rengiant techninius projektus atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir techninio projekto metu
numatyti veiksmingas kompensacines priemones taršai sumažinti iki leistinų normų. Detaliojo plano
sprendiniais numatoma ūkinė veikla kuriai nereikalingos ir sanitarinės apsaugos zonos arba veikla kurios
sanitarinės apsaugos zonos neišlenda iš planuojamos teritorijos ribų.
9. Poveikio įvertinimas, gamtos ištekliams, kraštovaizdžio struktūrai, ekologinei
pusiausvyrai:
Planuojama teritorija yra miesto teritorijoje apaugusi nereikšmingais želdiniais: pieva, krūmais,
keletu medžių. Siekiant išlaikyti ir išsaugoti esamą natūralaus kraštovaizdžio pobūdį bei pagausinti
kraštovaizdžio natūralumą atkuriančius elementus, formuojant stabilesnį gamtinį karkasą, būtina rengiant
techninius projektus numatyti teritorijos sklypuose želdynų teritorijas, sudaryti sąlygas geresnei gyvenimo
kokybei miesto gyventojams suformuoti stabilius apsaugos želdynus nuo gamybinių sklypų.
Siekiant mažinti oro taršą mieste ir išlaikyti ekologinei pusiausvyrai, reikia įrengti bendruoju planu
numatytą gatvę, kad dalis sunkiojo transporto tranzito būtų eliminuota iš Šakių miesto centrinės dalies.
IV.
DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI
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.
Sklypas Nr. 1, plotas 50145 kv. m.
1.1.
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kita;
1.2.
Žemės sklypo naudojimo būdai ir pobūdžiai:
Naudojimo būdai: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P); Komercinės paskirties objektų
teritorijos (K).
Naudojimo pobūdžiai: Pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos (P1); Prekybos paslaugų ir
pramogų objektų statybos (K1);
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1.3.
Leistinas pastatų aukštis (aukštis, skaičiuojamas statinio statybos zonoje metrais nuo žemės
paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško) – 11,5 m;
1.4.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas (pastatais užstatomo ploto, nustatomo pagal
sienų išorines ribas, santykis su visu žemės sklypo plotu) – 53% (Pramonės ir sandėliavimo objektų
statybai), 7% (Prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybai).
1.5.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas (visų pastatų antžeminės dalies patalpų
bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu) – 106% (Pramonės ir sandėliavimo objektų statybai),
32% (Prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybai).
1.6.
Statinių statybos zona (žemės sklypo dalis, kurioje numatoma statyti pastatus (statinius),
statybos riba – linija, už kurios negalima pastatų (statinių) statyba) žiūrėti „Pagrindinis ir žemės sklypų
ribų nužymėjimo brėžinys“;
1.7.
Nustatomi servitutai:
–
Nustatomas servitutas S1. plotas 554 kv. m.
servitutas tarnaujantis daiktas formuojamam sklypui Nr. 2. (Servituto tikslas, formuojamam 2
sklypui suteikia teisę tiesti aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas).
2.
Sklypas Nr. 2, plotas 55078 kv. m.
2.1.
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kita;
2.2.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos (P); naudojimo pobūdis – Pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos (P1);
2.3.
Leistinas pastatų aukštis (aukštis, skaičiuojamas statinio statybos zonoje metrais nuo žemės
paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško) – 12,5 m;
2.4.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas (pastatais užstatomo ploto, nustatomo pagal
sienų išorines ribas, santykis su visu žemės sklypo plotu) – 81%;
2.5.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas (visų pastatų antžeminės dalies patalpų
bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu) – 162%;
2.6.
Statinių statybos zona (žemės sklypo dalis, kurioje numatoma statyti pastatus (statinius),
statybos riba – linija, už kurios negalima pastatų (statinių) statyba) žiūrėti „Pagrindinis ir žemės sklypų
ribų nužymėjimo brėžinys“;
2.7.
Nustatomi servitutai:
Servitutas viešpataujantis daiktas sklype Nr. 1 servitute S1 (Servituto tikslas, per formuojamą 1
sklypą, suteikia teisę tiesti aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas).
3.
Sklypas Nr. 3, plotas 11368 kv. m.
3.1.
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kita;
3.2.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis: Naudojimo būdas – Inžinerinės infrastruktūros
teritorijos (I); naudojimo pobūdis – Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2);
3.3.
Leistinas pastatų aukštis (aukštis, skaičiuojamas statinio statybos zonoje metrais nuo žemės
paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško) – nenustatomas;
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3.4.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas (pastatais užstatomo ploto, nustatomo pagal
sienų išorines ribas, santykis su visu žemės sklypo plotu) – nenustatomas;
3.5.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas (visų pastatų antžeminės dalies patalpų
bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu) – nenustatomas
3.6.
Statinių statybos zona (žemės sklypo dalis, kurioje numatoma statyti pastatus (statinius),
statybos riba – linija, už kurios negalima pastatų (statinių) statyba) nenustatoma;
3.7.
Servitutai nenumatomi.
Bet kuris inžinerinių tinklų ir įrangos pertvarkymas, atliekant statybos darbus planuojamoje
teritorijoje, privalo būti vykdomas pagal atitinkamus tinklus eksploatuojančių organizacijų išduotas ir
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 VERTINIMO
LENTELĖ
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4 Šakiai, tel. (8 345)60766
2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
UAB „Lyderio grupė“ Šilutės pl. 83 Klaipėda Įm. k. 300539253
3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Žemės sklypų suformavimo pramonės teritorijai Šakių mieste detalusis planas
4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
2009-04-30 Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T147 „dėl rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“;
2013-03-28 Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-106 „dėl Šakių miesto su
priemiesčiais bendrojo plano su gis sistema tvirtinimo“.
5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo
dokumentais:
Neprieštarauja
6. STATUS QUO SITUACIJA:
Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius planuojama teritorijoje bus, suformuoti sklypai ir
perleisti aukciono būdu, kas duos papildomų pajamų į savivaldybės biudžetą. Planuojama
teritorija taps urbanizuota ir sutvarkyta, šiuo metu tą padaryti sudėtinga, nes nevisuomet
randama tam skirtų lėšų. Detaliuoju planu atsižvelgiamą į bendrojo plano sprendinius ir kaip
bendrajame plane numatyta vystoma darni plėtra. Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius
planuojamoje teritorijoje taps patrauklesnė verslininkams, kurie galimai sukurs papildomų
naujų darbo vietų.
7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
- Suformuoti 3 žemės sklypus (du sklypus pramonės teritorijai ir vieną aplinkkelio
detaliuosius planus);
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8.

9.

- Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą;
- Reglamentuoti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį;
- Transporto judėjimo srautus.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas:
Planuojama teritorija yra miesto teritorijoje apaugusi nereikšmingais želdiniais: pieva, krūmais,
keletu medžių. Siekiant išlaikyti ir išsaugoti esamą natūralaus kraštovaizdžio pobūdį bei
pagausinti kraštovaizdžio natūralumą atkuriančius elementus, formuojant stabilesnį gamtinį
karkasą, būtina rengiant techninius projektus numatyti teritorijos sklypuose želdynų teritorijas,
sudaryti sąlygas geresnei gyvenimo kokybei miesto gyventojams suformuoti stabilius apsaugos
želdynus nuo gamybinių sklypų.
Siekiant mažinti oro taršą mieste ir išlaikyti ekologinei pusiausvyrai, reikia įrengti bendruoju
planu numatytą gatvę, kad dalis sunkiojo transporto tranzito būtų eliminuota iš Šakių miesto
centrinės dalies.
Teritorija nėra stipriai prižiūrima, nes yra laisvos valstybinės žemės fonde, sukuria ne itin
tvarkingą vaizdą. Detaliuoju planu numatoma veikla, neturėtų žymiai padidinti poveikio
aplinkos kokybei ar taršos gyvenamajai aplinkai, kadangi veiklos mastai galimi tokie kurie
nesukuria taršos viršijančias leistinas normas. Detaliuoju planu gyvenamąsias teritorijas
numatyta izoliuoti plačiomis želdinių juostomis. Tiksli ūkinė veikla formuojamuose sklypuose
bus žinoma tik tada kai aukciono būdu bus perleista naujiems naudotojams ir parengtas
techninis projektas. Jei bus numatyta ūkinė veikla, kuri gali sukelti didesnę taršą ar yra
reglamentuota LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma
rengiant techninius projektus atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir techninio
projekto metu numatyti veiksmingas kompensacines priemones taršai sumažinti iki leistinų
normų. Detaliojo plano sprendiniais numatoma ūkinė veikla kuriai nereikalingos ir sanitarinės
apsaugos zonos arba veikla kurios sanitarinės apsaugos zonos neišlenda iš planuojamos
teritorijos ribų.
Sprendinio poveikis:
Vertinimo aspektai
Teigiamas
(trumpalaikis, Neigiamas
(trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
ilgalaikis) poveikis
Teritorijos vystymo
Teigiamas ilgalaikis,
Numatomas trumpalaikis, vietos
darnai ir (ar) planuojamai
numatoma darni plėtra
gyventojai turės adaptuotis prie
veiklos sričiai
numatomos veiklos.
Ekonominei aplinkai
Teigiamas pagerins verslo
Nenumatomas
sąlygas, perleidus sklypus
numatomas savivaldybės
biudžeto papildymas
Socialinei aplinkai
Teigiamas ilgalaikis, tikėtina
Neigiamas, galimas tam tikrais
jog bus sukurta papildomų
paros intervalais triukšmo lygio
naujų darbo vietų
padidėjimas.
Gamtinei aplinkai ir
Nenumatomas
Nenumatomas
kraštovaizdžiui
Poveikis krašto apsaugai ir
Nenumatomas
Nenumatomas
kitoms sritims, susijusioms
su nacionaliniu saugumu

10. Siūlomos alternatyvos poveikis:
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Teritorijos vystymo darnai

Nėra

Nėra

Ekonominei aplinkai

Nėra

Nėra

Socialinei aplinkai

Nėra

Nėra

Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

Nėra

Nėra

Poveikis krašto apsaugai ir kitoms sritims,
susijusioms su nacionaliniu saugumu

Nėra

Nėra

Detaliojo plano organizatorius

PV

J. Naujalienė

Rengėjas

R. Markus

Rengėjas

S. Kuodys
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