
AIŠKINAMASIS RAŠTAS. 

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Teritorijų  planavimo  Įstatymų  28  straipsnio  9  punktų
Detaliuosiuose planuose (arba vietovės lygmens bendruosiuose planuose, kuriuose  nustatomas detaliųjų
planų teritorijos naudojimo reglamentas) nustatyta statinių statybos zona, statybos riba ir statybos linija,
inžinerinei  ir  socialinei  infrastruktūrai  reikalingų  teritorijų  ir  (ar)  komunikacinių  koridorių  ribos,
konkretus pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto,
automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, apželdinama teritorijos dalis, planuojamos teritorijos aprūpinimo
inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų
servitutų  poreikis  gali  būti  koreguojami  šiuos  teritorijų  planavimo  dokumentus  tvirtinančio  subjekto
sprendimu,  jeigu  tai  nepažeidžia  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų  reikalavimų,  aukštesnio  lygmens
kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ir nesikeičia nustatytos pasekmės
ar poveikis aplinkai. Prieš tai šiam kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimui turi raštu
pritarti  visi  žemės  sklypo  valdytojai  ir  naudotojai  bei  Teritorijų  planavimo  komisija.  Informacija
visuomenei  apie  šioje  dalyje  nurodytą  kompleksinio  teritorijų  planavimo  dokumento  koregavimą
skelbiama  Vyriausybės  nustatyta  supaprastinta  teritorijų  planavimo  dokumentų  viešinimo  procedūrų
tvarka  planavimo  organizatoriaus  interneto  svetainėje  ir  Lietuvos  Respublikos  teritorijų  planavimo
dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Detalusis planas žemės sklypo  Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Mažųjų Šelvių k., Giedrių g.
114 (kad. Nr. 3958/0004:135) buvo patvirtintas 2005 m. gegužės 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės
tarybos sprendimų Nr. B-TS-729. 

Detaliojo plano koregavimo tikslas – pagal esamą  situaciją, kuri nuo patvirtinto detaliojo plano
rengimo metu yra  pasikeitusi, ir numatomą  įmonės plėtrą,  koreguoti  sklype statybos ribas ir  užstatyti
leidžiamą teritoriją.

Detaliojo  plano  sprendiniai  apima  žemės  sklypo  adresu  Vilkaviškio  r.  sav.,  Klausučių  sen.,
Mažųjų Šelvių k., Giedrių  g. 114 (kad. Nr. 3958/0004:135). Sklypo plotas - 6,8575 ha. Žemės sklypo
naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.  

Derinimui  ir  tvirtinimui  teikiamas  detaliojo  plano  statinių  statybos  zonos keitimas,  nekeičiant
statybos reglamentų, žemės sklype Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Mažųjų Šelvių k., Giedrių g. 114
(kad. Nr. 3958/0004:135).

Vadovaujantis  Atskirųjų  rekreacinės  paskirties  želdynų  plotų  normų  ir  priklausomųjų  želdynų
normų  (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, pramonės ir sandėliavimo paskirties žemės sklypuose norminis
želdynų plotas 10%.

Automobilių  stovėjimo vietų  skaičius  nustatomas  vadovaujantis  STR 2.06.04:2014  „Gatvės  ir
vietinės reikšmės keliai“. Automobilių parkavimas sprendžiamas techninio projekto metu žemės sklypo
ribose.

Kiti reglamentai detaliojo plano žemės sklypo Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Mažųjų Šelvių
k.,  Giedrių  g.  114  (kad.  Nr.  3958/0004:135),  patvirtinto  2005  m.  gegužės  25  d.  Vilkaviškio  rajono
savivaldybės tarybos sprendimų Nr. B-TS-729, nekeičiami. 
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