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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-02-14 ĮSAKYMU NR. ĮS-230 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV.,

GARLIAVOS APYL. SEN. RINKŪNŲ K. ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5260/0009:410, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS ŽEMĖS SKLYPE

KAUNO R. SAV., GARLIAVOS APYL. SEN., RINKŪNŲ K., RYTO G. 6A, KADASTRO NR. 5260/0009:522 . PAGRINDINIS BRĖŽINYS M1:500

  Ištrauka iš detaliojo plano

INFORMACIJA APIE

NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE.

ŽEMĖS SKLYPAS:

 Adresas: Kauno r. sav.,

Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k.,

Ryto g. 6A (NT Registro Nr.

44/2344006);

 Unikalus daikto numeris:

4400-5233-5761;

 Kadastro numeris:

5260/0009:522;

 Daikto pagrindinė naudojimo

paskirtis: Kita;

 Žemės sklypo naudojimo būdas:

Vienbučių ir dvibučių

gyvenamųjų pastatų teritorijos;

 Žemės sklypo plotas: 0,1504 ha;

 Nuosavybė: Juridinis asmuo.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius,

Savanorių pr. 371, 49386 Kaunas, tel. (8 620 13051), el. paštas: info@krs.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo, pagal įgaliojimą D.D.

Plano rengėjas: UAB „Archigroup Lt“, įmonės kodas 303267132. Projekto vadovė

Diana Dimavičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0038), tel.: + 370 689 73682, el. paštas:

diana.dimaviciene@gmail.com.

Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k.,

Ryto g. 6A, sklypo kadastro Nr. 5260/0009:522. Planuojamos teritorijos plotas yra

0,1504 ha.

Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019

m. birželio 28 d. įsakymas Nr. ĮS-1217 "Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo".

Planavimo uždaviniai: Numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės,

statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, nustatomas

teritotorijos naudojimo tipas (vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos

ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (aktuali redakcija).

Tikslai ir uždaviniai: Pakeisti žemės sklypo, kadastro Nr. 5260/0009:522,

naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos

naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą ir kita.

Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno rajono savivaldybės teritorijos

bendrojo plano I-ojo pakeitimo patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos

2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411,

sprendiniams.
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Parašas Data

PAGRINDINIS BRĖŽINYS, M1:500

 Projektuotojas:

   UAB "Archigroup Lt", į.k. 303267132

   Tel.: +370 676 47606

2019-10

AG-2019-TP14-DP_B-01

 Iniciatorius: Juridinis asmuo, pagal įgaliojimą D.D.

 Organizatorius: Kauno rajono savivaldybės

 administracijos direktorius

Kval. patv.

dok. Nr.

Pareigos

V. Pavardė

PV Diana DimavičienėTPV0038

LT

 Planuojamos teritorijos riba (sutampa su sklypo riba)

 Registruotų žemės sklypų riba, atlikus kadastrinius

 matavimus

 Esami keliai/gatvės

 Gatvės raudonoji linija

 Įvažiavimas - išvažiavimas į sklypą (vieta sąlyginė ir

 gali būti tikslinama TP, TDP, DP rengimo metu)

 Eismo judėjimo kryptis

 Elektros linijų apsaugos zonos

Planuojamos teritorijos vieta

  SPRENDINIAI

 n - Teritorijos (sklypo) numeris

 m - Galimi žemės sklypų dydžiai, m²

 T - Teritorijos naudojimo tipas

 1 - Galimi žemės naudojimo būda i

 2 - Leistinas pastatų aukštis  (metrais)

 3 - Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis ( %)

 4 - Leistinas žemės sklypo užstatymo int ensyvumas

 5 - užstatymo tipas

 6 - priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys,

 Planuojama sklypo riba

 Planuojamos komercinės paskirties objektų

 teritorijos (K)

 Planuojama statybos riba

 Planuojama statybos zona

 Planuojama servituto zona/žymuo

 Siūlomos automobilių stovėjimo vietos

 Siūlomi priklausomųjų želdynų plotai

 Žemės sklypo kampų posūkio taškas

 Siūloma antžeminė pastato vieta (tikslinti

 rengiant TP)

 Servituto kampų posūkių taškas

Su sprendiniais sutinku:

(vardas, pavardė)

(parašas)

   SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

 ESAMA SITUACIJA

 Siūloma atliekų konteinerių aikštelė

PASTABOS:

1. Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės  teritorijos bendrojo plano 1-asis pakeitimo koregavimo sprendiniais

planuojama teritorija patenka į Žemės ūkio teritoriją (ZU - Užstatoma žemės ūkio teritorija), kurioje galimos

žemės naudojimo paskirtys: Žemės ūkio paskirties žemė, Miškų ūkio paskirties žemė, Vandens ūkio paskirties

žemė, Kitos paskirties žemė (pramonės ir sandėliavimo  objektų teritorijos, Komercinės paskirties objektų

teritorijos, Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų  aptarnavimo objektų teritorijos, Susisiekimo ir inžinerinių

tinklų koridorių teritorijos, Rekreacinės  teritorijos, Naudingųjų iškasenų teritorijos, Atskirųjų želdynų teritorijos.

Užstatymo tankumas (UT) yra negyvenamosios paskirties sklypuose ≤ 0,8. Detaliojo plano (DP) korektūra

žemės sklypo paskirtis nekeičiama,  keičiamas naudojimo būdas iš Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų  pastatų

teritorijos į Komercinės paskirties objektų teritorijos.

2. Vadovaujantis Kultūros vertybių registro duomenimis (https://kvr.kpd.lt)  planuojama teritorija nepatenka į

Lietuvos kultūros paveldo teritorijas bei jų apsaugos zonas.

3. Vadovaujantis Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis (https://stk.am.lt)  planuojamoje teritorijoje

nėra gamtos paveldo (geologinių, geomorfologinių,  hidrogeologinių,  hidrografinių,  botaninių bei zoologinių)

objektų, zonavimo (funkcinio prioriteto zonos), natura 2000 (buveinių ir paukčšių apsaugai svarbių) teritorijų bei

saugomų teritorijų (rezervatų, nacionalinių  ir regioninių parkų, atkuriamų ir genetinių sklypų, biosferos

rezervatų, biosferos poligonų bei buferinių aspaugos zonų).

4. DP korektūros planuojamos teritorijos riba sutampa su planuojamo sklypo riba. Siūlomi sprendiniai už šios

ribos yra rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai.

5. Atsižvelgiant,  kad DP korektūros galiojimo laikas yra neterminuotas, formuojamame žemės sklype numatoma

maksimali užstatymo riba ir užstatymo zona. Taip pat numatomos galimos statinių paskirtys.

6. Planuojamame žemės sklype pastatų nėra. Atsižvelgiant,  kad DP korektūra galioja neterminuotą  laiką, žemės

sklype numatomos galimos statinių paskirtys - 7.1. Viešbučių paskirties pastatai, 7.2. Administracinės

paskirties pastatai, 7.3. Prekybos paskirties pastatai (degalinės negalimos), 7.4. Paslaugų paskirties pastatai,

7.5. Maitinimo paskirties pastatai. Konkreti ūkinė veikla bus numatyta statinio techninio projekto rengimo metu

bet ūkinė veikla neturi sukelti neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai. Taip pat gretimose teritorijose

vykdoma ūkinė veikla neturės įtakos planuojamame žemės sklype galimai ūkinei  veiklai.

DP korektūros sprendiniuose nurodyta siūloma prekybos (ne maisto produktais) paskirties pastato vieta, kuri

gali būti tikslinama TP rengimo metu. Siūlomo pastato plotas apie 300 m².

7. Statant statinius neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai, priešgaisriniai,  aplinkosauginiai  ir kt. reikalavimai

bei normatyviniai  atstumai nuo pastatų bei statinių iki žemės sklypo ribos. Vadovaujantis  LR Aplinkos ministro

2004-02-27 įsakymo Nr. D1-91 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės

paskirties statiniai“ patvirtinimo" 3 priedo 1 punktu, mažiausi atstumai nuo statinių iki gretimo sklypo ribos:

visuomeninės  paskirties statinių iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems  visuomeninės

paskirties statiniams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui. Atstumas

iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios visuomeninės  paskirties statinio

dalies. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu; ne

visuomeninės  paskirties inžinerinių statinių, esančių sklype, išskyrus sklypo aptvarus – ne mažesnis kaip 1,0

m. Šis atstumas gali būti sumažintas, gavus gretimo sklypo savininko sutikimą raštu; statant naujus

visuomeninės  paskirties statinius turi būti išlaikomi gretimuose sklypuose esantiems ar statomiems pastatams

atitinkamuose teisės aktuose tos paskirties pastatams nustatyti insoliacijos ir natūralaus  apšvietimo

reikalavimai.

Formuojamui  žemės sklypui leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus planuojamas 10 m, todėl pagal

STR 2.02.02:2004 reikalavimus mažiausias atstumas nuo žemės sklypo ribos iki planuojamos statybos ribos -

3,75 m. Gavus gretimų žemės sklypų savininkų sutikimus Kauno rajono savivaldybės administracijos

2019-10-14 Teritorijų planavimo sąlygų Nr. REG120013, 8 punkto 5 dalyje numatyta 10 m pločio apsauginė

želdinių juosta mažinama iki 6 m pločio juostos, kuri atskiria planuojamą komercinę teritoriją nuo esamų

gyvenamųjų teritorijų.

8. Įvažiavimas  į žemės sklypą numatomas iš Ryto g. (D kategorija). Įvaža į sklypą bus tikslinama techninio

projekto rengimo metu.

9. Planuojamame žemės sklype turi būti įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės (stovėjimo vietos),

užtikrinančios normatyvinį minimalų automobilių stovėjimo vietų skaičių, numatytą STR 2.06.04:2014 „Gatvės

ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 107 punkte. Atsižvelgiant,  kad rengiant DP

korektūrą siūloma statyti 300 m² prekybos ne maisto produktais pastatą, kurio prekybos salės plotas - 250 m²,

ir vadovaujantis STR 2.06.04:2014 reikalavimais prie prekybos ne maisto produktais pastato minimalus

automobilių stovėjimo vietų skaičius turi būti 1 vieta 30 m² prekybos salės ploto. Skaičiuojamas  automobilių

stovėjimo vietų poreikis: 250 m² (siūlomas prekybos salės plotas)/30= 8 vietos. Planuojamama žemės sklype

numatomos 8 automobilių  stovėjimo vietos. Didinant pastato plotą (tūrį), numatant kitą komercinę ūkinę veiklą

turi būti atitinkamai didinamas automobilių  stovėjimo vietų skaičius. Tikslios automobilių stovėjimo vietos

(skaičius) bus numatomas techninio projekto rengimo metu, pagal konkrečią ūkinę veiklą, išlaikant minimalius

atstumus iki objektų, iki kurių nustatyti atstumai, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12

d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XIV skyriaus 68 punktą.

10. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymo Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties

želdynų plotų normų ir priklausomųjų  želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“  priedu

komercinės  paskirties objektų sklypuose priklausomųjų  želdynų plotas turi būti 10 % nuo viso žemės sklypo

ploto, t.y. 1504 m² *10%= 150,4 m². Brėžinyje nurodytas galimas želdynų plotas užimantis apie 550 m². Taip

pat siūloma apsauginiais želdiniais apželdinti žemės sklypo dalį atskiriant esamą gyvenamąją ir planuojamą

komercinę teritorijas. Sklype saugotinų medžių nėra.

11. Planuojamoje teritorijoje inžinerinė infrastruktūra yra neišvystyta. Planuojamą teritoriją kerta elektros 0,4 kV

oro linijos, o šalia planuojamos teritorijos yra pakloti ryšių tinklai. Projektuojamus inžinerinius tinklus žiūrėti

Infrastruktūros objektų ir inžinerinių komunikacijų brėžinyje.

12. Inžinerinių komunikacijų  apsaugos zonų plotai turi būti tikslinami, vadovaujantis LR Vyriausybės 1992-05-12

nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“,  žemės sklypo kadastrinių

matavimų rengimo metu.

13. Gaisrinė sauga bus užtikrinta remiantis priešgaisrinės  gelbėjimo tarnybos komandų pajėgomis. Išorės gaisrų

gesinimui planuojamame žemės sklype siūloma įrengti požeminį(-ius)  priešgaisrinį(-ius)  rezervuarą(-us).

Nuotekų valymo įrenginiuose  išvalytas vanduo kaupiamas rezervuaruose gaisro gesinimui, o jo perteklius

išvežamas su nuotekų tvarkymo įmone sudarius sutartį. Priešgaisrinį (-ius) rezervuarą (-us) siūloma montuoti

sklypo vakarinėje dalyje. Tiksli rezervuarų talpa, kiekis ir vieta bus numatyta rengiant statinių technius

projektus, vadovaujantis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis,

patvirtintomis Priešgaisrinės  apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (Priešgaisrinės  apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus

reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija) ir kitais aktualiais teisės

aktais. Pastatai gali būti eksploatuojami  tik įrengus priemones, užtikrinančias  numatytą vandens kiekį gaisro

gesinimui iš išorės.

14. Šį brėžinį skaityti kartu su aiškinamuoju raštu, kuris yra neatsiejama detaliojo plano korektūros dalimi.

 Rekomenduojami apsauginiai želdiniai (medžiai,

 krūmai)

 Gretimas pastatas (paskirtis - pagalbinio ūkio)

 Gretimas pastatas (paskirtis - gyvenamoji)

 Ankstesniu Detaliuoju planu suplanuota statybos

 zona

 Ankstesniu Detaliuoju planu suplanuotas artezinis

 gręžinys su 5 m apsaugos zona

5260/0009:376,

Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen.,

Rinkūnų k., Ryto g. 7.

Naudojimo paskirtis: Kita,

Naudojimo pobūdis: Gyvenamosios

teritorijos (Mažaaukščių gyvenamųjų namų

statybos) (nuo 2014-01-01 Vienbučių ir

dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Žemės sklypo plotas: 0,1720 ha,

Nuosavybė: G.S.-F., J.I.V.
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5260/0009:523,

Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen.,

Rinkūnų k., Ryto g. 6B.

Naudojimo paskirtis: Kita,

Naudojimo pobūdis: Vienbučių ir dvibučių

gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Žemės sklypo plotas: 0,1504 ha,

Nuosavybė: R.Ž., A.Ž.

5260/0009:521,

Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen.,

Rinkūnų k., Ryto g. 6.

Naudojimo paskirtis: Kita,

Naudojimo pobūdis: Vienbučių ir dvibučių

gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Žemės sklypo plotas: 0,1702 ha,

Nuosavybė: D.R.

5260/0009:124,

Kauno r. sav., Garliavos apylinkių

sen., Rinkūnų k., Jiesios g. 17.

Naudojimo paskirtis: Kita,

Naudojimo pobūdis: Pramonės ir

sandėliavimo objektų teritorijos.

Žemės sklypo plotas: 3,4440 ha,

Nuosavybė: Juridinis asmuo

 5260/0009:522,

 Kauno r. sav., Garliavos

 apylinkių sen., Rinkūnų

 k., Ryto g. 6A.

 Žemės sklypo plotas:

 0,1504 ha

5260/0009:375,

Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen.,

Rinkūnų k., Ryto g. 5.

Naudojimo paskirtis: Kita,

Naudojimo pobūdis: Gyvenamosios

teritorijos (Mažaaukščių gyvenamųjų namų

statybos) (nuo 2014-01-01 Vienbučių ir

dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

Žemės sklypo plotas: 0,1687 ha,

Nuosavybė: G.S.-F., J.I.V.

5260/0009:466,

Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen.,

Rinkūnų k., Ryto g. 3.

Naudojimo paskirtis: Kita,

Naudojimo pobūdis: Daugiabučių

gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių

teritorijos.

Žemės sklypo plotas: 0,4952 ha,

Nuosavybė: L.Š., D.Š., R.K., A.B., K.M.,

R.K., L.Š.
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Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-14 įsakymu Nr.

ĮS-230 patvirtinto Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen. Rinkūnų k. žemės sklypo,

kadastro Nr. 5260/0009:410, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r.

sav., Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k., Ryto g. 6A, kadastro Nr. 5260/0009:522

 Projektas:

 APSAUGOS/SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ RIBOS

 Dokumento žymuo:


