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PRAŠYMAS

2021-02-01 Nr. 21-02

DĖL DETALIOJO PLANO

UAB „Vilkauja“ nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype Vienybės g.63, Vilkaviškyje,
ketina statyti sandėlį. Pagal detalųjį planą, reikalinga palikti vieno metro atstumą nuo sklypo ribos.
Kadangi suformuota sklypo riba sutampa su gelžbetonine tvora ir ribojasi su valstybine žeme
(pravažiavimo keliu), prašome apsvarstyti teritorijų planavimo komisijoje ir pritarti detaliojo plano
pakeitimui, išplečiant statybos zoną iki sklypo ribos ir sudaryti galimybę statyti sandėlį, kurio viena
iš sienų sutaptų su esama tvora.
Naujas statinys vizualiai pagerintų teritorijos vaizdą naujai pastatyto sporto ir laisvalaikio centro
kaimynystėje, leidžiant privataus sklypo savininkui efektyviai išnaudoti sklypo plotą.

Pridedama:
1. Detaliojo plano keitimo aiškinamasis raštas.
2. Detaliojo plano keitimo schema.
3. Planuojamo statyti sandėlio vizualizacija.
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Vadovaudamiesi Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 punktu,
UAB „Vilkauja“ nori patikslinti žemės sklypo Vienybės g. 63, Vilkaviškyje,
detaliuoju planu nustatytą statybos ribą ir statybos liniją, sandėlio pastato
statybai .
Detaliajame plane buvo numatyta statybos riba nutolusi 1 m nuo sklypo
šiaurės rytų ribos. Siekdami racionaliau išnaudoti žemės sklypą ir sudaryti
sąlygas geresnei pastato ir teritorijos priežiūrai statybos ribą ir statybos liniją
pageidauja sutapatinti su sklypo šiaurės rytų riba pagal pridedamą schemą.
Šioje dalyje galima statyti pastatus iki 8,5 m aukščio (bus statoma iki 5,0 m –
pagal vizualizaciją), nekeičiant sklypo užstatymo tankumo ir intensyvumo. Visi
kiti žemės sklypo naudojimo apribojimai ir specialiosios sąlygos išlieka
nustatytos detaliuoju planu.

PRIDEDAMA:

Schema M 1 : 500, 1 lapas.
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ŽEMĖS SKLYPO VIENYBĖS G.63, VILKAVIŠKYJE,
DETALIOJO PLANO KEITIMO SCHEMA M 1 : 500
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Vaizdas nuo rytinio pravažiavimo pusės

