
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendra informacija
Detaliojo plano koregavimo tikslas – pagal esamą situaciją, kuri nuo esamo detaliojo plano 

rengimo datos yra pasikeitusi, ir numatomą įmonės plėtrą, koreguoti sklype statybos ribas ir užs-
tatyti leidžiamą teritoriją.

Detaliojo plano sprendiniai apima sklypo adresu Vilkaviškis, Pilviškių g.48 teritoriją. Sklypo 
plotas - 1,5001 ha. Žemės sklypo naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos, bei 
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

2. Duomenys apie žemės sklypą
Sklypas yra Vilkaviškio miesto šiaurinėje dalyje. Prie sklypo, šiaurinėje pusėje yra valstybinės reikš-

mės krašto kelias Nr.136 (Pilviškių gatvės). Žemės sklypas yra lygaus reljefo, šiaurinėje pusėje ribojasi su 
valstybinės reikšmės krašto keliu Nr.136 (Pilviškių gatve), rytinėje su lauko keliuku-pravažiavimu, o pietinė-
je ir vakarinėje pusėse plyti pievos ir dirbami laukai.

Sklype yra šie esami pastatai ir statiniai:
- Ledų gamybos cechas 1P1/g.
- Sandėliavimo pastatas 2F1/g.
- Kietos dangos privažiuojamieji keliai, bei stovėjimo ir apsisukimo aikštelės.
- Sklypas visu perimetru aptvertas metaline segmentine tvora.

Sklype medžių ar vertingų krūmų nėra. Įvažiavimas į sklypą suformuotas iš šiaurinėje pusėje esančio
valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.136 (Pilviškių gatvės). Artimiausias gyvenamas namas yra už daugiau
kaip 200m nuo planuojamos teritorijos.

3. Esami detaliojo plano sprendiniai
Sklypo duomenys pateikti esamame detaliajame plane:

- Žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (K) (prekybos, paslau-
gų ir pramogų objektų statybos (K1)).
- Leistinas pastatų aukštis - 12m
- Leistinas užstatymo tankis - 0,2
- Leistinas užstatymo intensyvumas – 0,4
- Privaloma želdynų ploto norma – 0,15

Detaliajame plane nurodyti papildomi veiklos apribojimai:
- 10kV elektros linijų apsaugos zona (po 10m nuo laidų);
- Kelio apsaugos zona (50m nuo kelio briaunos);
- Dujotiekio linija (po 2m nuo linijos ašies);
- Sklype melioracijos sistemos ir įrenginiai.



Detalusis planas buvo darytas, numatant sklype statyti statybinių medžiagų parduotuvę-san-
dėlį. Vėliau šio pastato paskirtis buvo pakeista į valgomųjų ledų gamybos cechą.

4. Detaliojo plano koregavimo sprendiniai
Detaliojo plano koregavimo tikslas – pagal esamą situaciją, kuri nuo esamo detaliojo plano 

rengimo datos yra pasikeitusi, ir numatomą įmonės plėtrą, koreguoti sklype statybos ribas ir užs-
tatyti leidžiamą teritoriją. Detaliojo plano koregavimas atliekamas vadovaujantis taisyklėmis „KO-
MPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖS“, bei LR 
Teritorijų planavimo įstatymu.

 Koreguotame detaliajame plane numatomi sklypo duomenys:
- Žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (K), bei pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos (P).
- Leistinas pastatų aukštis – 12m (nesikeičia);
- Leistinas užstatymo tankis – 0,2 (nesikeičia);
- Leistinas užstatymo intensyvumas – 0,4 (nesikeičia);
- Privaloma želdynų ploto norma – 0,15 (nesikeičia);
- Užstatymo tipas – laisvo planavimo užstatymo tipas (lp).

Detaliajame plane nurodomi papildomi veiklos apribojimai:
- 10kV elektros požeminės kabelinės linijos apsaugos zona (po 1m nuo linijos);
- Kelio apsaugos zona (50m nuo kelio briaunos);
- Dujotiekio linija (po 2m nuo linijos ašies);
- Sklype melioracijos sistemos ir įrenginiai.

Sklype numatoma didinti užstatyti leidžiamos teritorijos dalį, kurioje yra esamas ledų gamy-
bos cecho pastatas. Sklype numatoma rekonstruoti esamą ledų gamybos cecho pastatą, jį išplečiant 
(didinant užstatymo plotą). Numatoma pastato plėtra atitinka siūlomos statybos ribos ir užstatyti lei-
džiamos teritorijos plėtros planus. Numatoma pastato plėtra šiomis kryptimis:
- Šiaurės vakarų kryptimi. Kadangi sklypas yra Vilkaviškio miesto teritorijoje, vadovaujantis „LIE-
TUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO“ III skyriaus, 19
straipsniu, kelio apsaugos zonoje leidžiama statyti ir rekonstruoti pastatus kurie nesusiję su kelių 
transporto priemonių ir eismo dalyvių aptarnavimu, gavus kelio savininko ar valdytojo pritarimą 
(derinimą) projektui ar numatomai veiklai.
- Pietvakarių kryptimi. Šia kryptimi numatoma plėsti esamo pastato buitinę ir administracinę zoną. 
Pridedamas kaimyninio sklypo savininko sutikimas.
- Pietų kryptimi. Kadangi yra išmontuotos sklype buvusios 10kV elektros oro linijos, nebeliko šių 
linijų apsaugos zonų, todėl yra galimybė  plėtrai šia kryptimi, iki esamos inžinerinių tinklų korido-
riaus zonos.

Sklypo teritorijoje yra naujai nutiesta požeminė elektros kabelinė linija. Atsižvelgiant į šios 
linijos apsaugos zonos ribas, detaliajame plane numatoma nežymiai pakoreguoti prie jos esančio už-
statyti leidžiamos teritorijos dalies ribą.


