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PAGRINDINIS BRĖŽINYS

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimu Nr. TS-47 patvirtinto

Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k. žemės sklypo, kadastro Nr.

5233/0003:202, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kauno r. sav., Karmėlavos

sen., Naujasodžio k., Politechnikos g. 295, kadastro Nr. 5233/0003:421

2020-06

M1:500

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-02-15 SPRENDIMU

NR. TS-47 PATVIRTINTO KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN.,

NAUJASODŽIO K. ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 5233/0003:202,

DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS ŽEMĖS SKLYPE KAUNO R. SAV.,

KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K., POLITECHNIKOS G. 295,

KADASTRO NR. 5233/0003:421. PAGRINDINIS BRĖŽINYS

Parašas Data

 Projektas:

  ESAMA SITUACIJA

 APSAUGOS/SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS (AZ ar SAZ), specialiosios žemės naudojimo sąlygos

 Registruoto sklypo riba, atlikus kadastrinius matavimus

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

 Registruoto inžinerinio statinio riba - kelias

 Detaliuoju planu suplanuoto servituto zona

 Gatvės raudonoji linija

 Eismo judėjimo kryptis

 Planuojamos teritorijos riba

 Esami keliai/privažiavimai

 Elektros tinklų apsaugos zonos

 Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos

 Planuojamo teritorijoje esami pastatai

 Gretimi pastatai (gyvenamieji)

INFORMACIJA APIE NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ PLANUOJAMOJE

TERITORIJOJE

Žemės sklypas:

1. Adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Politechnikos g.

    295;

2. Unikalus daikto numeris: 4400-0003:421;

3. Kadastro numeris: 5233/0003:241;

4. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita;

5. Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų

    teritorijos;

6. Žemės sklypo plotas: 0,2302 ha;

7. Nuosavybė: I.M.

Sklype esantys statiniai :

1. Pastatas - Gyvenamas namas;

2. Unikalus daikto numeris: 4400-4156-3926;

3. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai);

4. Pažymėjimas plane: 1A2b;

5. Statybos pradžios metai: 2008; Statybos pabaigos metai: 2016;

7. Aukštų skaičius: 2;

8. Užstatytas plotas: 219.00 kv. m;

9. Nuosavybė: I.M.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr.

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

Planavimo iniciatorius: I.M.

Plano rengėjas: PV Sonata Liutkevičienė, Tel. +370 605 45942, el. paštas

sliutkeviciene@gmail.com.

Planuojamos teritorijos adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k., Politechnikos g.

295, sklypo kadastro Nr. 5233/0003:421. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,2302 ha.

Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 16 d.

įsakymas Nr. ĮS-92 "Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų

programos patvirtinimo".

Planavimo uždaviniai: Žemės sklypą, kadastro Nr. 5233/0003:421, padalyti į 2 ar daugiau atskirų

sklypų, nustatyti teritorijos naduojimo 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.

Nustatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo priemonės,

statybos reglamentai, nustatomas teritorijos naudojimo tipas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro ir  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-34/ D1-40

(aktuali redakcija).

  Ištrauka iš detaliojo plano

Planuojamos teritorijos vieta

 Gretimi pastatai (pagalbinio ūkio)

 Įregistruoto servituto zona

 Esamas įvažiavimas - išvažiavimas į sklypą (vieta sąlyginė, tikslinama

 rengiant pastatų techninius projektus)

 Detaliuoju planu suplanuota statybos zona

 Kelių AZ riba (vietinės reikšmės kelio po 10 m nuo kelio briaunos)

 Apsaugos zonos

 Aerodromo AZ (E) (Kauno oro uostas)

 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros AZ

 Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros AZ

 Paviršinių vandens telkinių AZ (up. Neris)

 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, %

Sprendiniams pritariu:

(vardas, pavardė)

(parašas)
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m

T
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5 6

  SPRENDINIAI

 Planuojama sklypo riba

 Planuojamos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1)

 Planuojama statybos riba

 Planuojama statybos zona

 Naikinamas Detaliuoju planu suplanuotas artezinis gręžinys

 Naikinamas Detaliuoju planu suplanuota nuotekų valymo įrenginys

 Siūloma pastato vieta (tikslinti rengiant TP)

 Planuojamo/pertvarkomo servituto zona/žymuo

 Siūlomos automobilių stovėjimo vietos

 Projektuojamas įvažiavimas - išvažiavimas (vieta sąlyginė ir gali būti

 tikslinama TP rengimo metu)

 Siūlomi priklausomųjų želdynų plotai

 Žemės sklypo kampų posūkio taškas

 Servituto kampų posūkių taškas

5233/0003:370,

Kauno r. sav., Karmėlavos

sen., Naujasodžio k.,

Politechnikos g. 62.

Sklypo plotas: 0,1888 ha.

5233/0003:250,

Kauno r. sav., Karmėlavos

sen., Naujasodžio k.,

Politechnikos g. 66.

Sklypo plotas: 0,1965 ha.

5233/0003:249,

Kauno r. sav., Karmėlavos sen.,

Naujasodžio k., Politechnikos g. 64.

Paskirtis: Kita,

Naudojimo būdas: Gyvenamosios

teritorijos (Mažaaukščių gyvenamųjų

namų statybos).

Sklypo plotas: 0,1200 ha.

Nuosavybė: L.A.

5233/0003:248,

Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Naujasodžio k.

Paskirtis: Žemės ūkio.

Sklypo plotas: 0,2848 ha.

Nuosavybė: L.A.

S1

Pastabos:

1. Pagal Kauno rajono BP 1-ojo pakeitimo korektūros sprendinius, planuojama teritorija patenka į Esamų linijinių struktūrų plėtros teritoriją (indeksas U.7). Galimos žemės naudojimo paskirtys: Kitos

paskirties žemė (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos,

susisiekimo ir inžinerinių tinkle koridorių teritorijos, rekreacinės teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos); Žemės ūkio paskirties žemė; Konservacinės paskirties žemė; Vandens ūkio paskirties

žemė; Miškų ūkio paskirties žemė. Planuojama teritorija patenka į Rajoninių ir vietinių vidinio stabilizavimo arealą, gamtinio karkaso funkcinio potencialo kategorija - silpnas. DP korektūra žemės

sklypų paskirtis ir naudojimo būdai nekeičiami.

2. Kultūros vertybių registro duomenimis (https://kvr.kpd.lt) planuojama teritorija nepatenka į Letuvos kultūros paveldo teritorijas bei jų apsaugos zonas. Saugomų teritorijų valstybės kadastro

duomenimis (https://stk.am.lt) planuojama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas.

3. DP korektūros planuojamos teritorijos riba sutampa su planuojamų sklypų ribomis. Siūlomi sprendiniai už šios ribos yra rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai.

4. Formuojamuose žemės sklypuose numatoma maksimali užstatymo riba ir užstatymo zona. Sklypuose numatomos galimos statinių paskirtys: 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai;

6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai. Konkreti ūkinė veikla bus numatyta statinio TP rengimo metu. Planuojamuose žemės sklypuose planuojama ūkinė veikla (gyvenamųjų

pastatų statyba) neturės neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms. Gretimose teritorijose vykdoma ūkinė veikla neturės įtakos planuojamuose žemės sklypuose vykdomai/planuojamai veiklai.

5. Vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. X111-2166, visa planuojama teritorija patenka į Kauno oro uosto Aerodromo apsaugos zonas (III

skyriaus pirmasis skirsnis) (zoną E). Naujai statomų ar rekonstruojamų statinių absoliutus aukštis (altitude) turi neviršyti 178 m.

6. Nuo planuojamos teritorijos šiaurės kryptimi, apie 104 m atstumu nutolusi upė vad. Neris. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymo Nr. 540 “Dėl paviršinių vandens telkinių

apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo” II skyriaus 5.1 punktu Neries upei nustatyta 5 m apsaugos juosta, kuri į planuojamą teritoriją nepatenka. Vadovaujantis

Aprašo III skyriaus 9.1 punktu Neries upei nustatyta 500 m apsaugos zona. Vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. X111-2166, visa planuojama

teritorija patenka į Paviršinių vandens telkinių apsaugos zoną (VI skyrius, septintasis skirsnis) .

7. Statant (rekonstruojant) statinius neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai, priešgaisriniai, aplinkosauginiai ir kt. reikalavimai bei normatyviniai atstumai nuo pastatų bei statinių iki žemės

sklypo ribų. Nustatomi šie mažiausi atstumai nuo statinių iki gretimų sklypų ribos: iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m; inžinerinių statinių, esančių sklype, išskyrus sklypo aptvarus - ne

mažesnis kaip 1,0 m. Šie atstumai gali būti sumažinti, gavus gretimo sklypo savininko sutikimą raštu. Statant naujus statinius turi būti išlaikomi gretimuose sklypuose esantiems ar statomiems

pastatams atitinkamuose teisės aktuose tos paskirties pastatams nustatyti insoliacijos ir natūralaus apšvietimo reikalavimai. Rekonstruojant statinius gretimų sklypų pastatų insoliacija ir natūralus

apšvietimas negali pablogėti.

8. Žemės sklypams ankstesniu DP suplanuoti servitutai paliekami galioti.

9. Įvažiavimas/išvažiavimas į planuojamus žemės sklypus yra iš vietinės reikšmės kelio, vad. Politechnikos g. (D kategorija). Įvažos į sklypus bus tikslinamos TP, TDP, DP rengimo metu.

10. Atsižvelgiant į numatomą veiklą ir vadovaujantis STR 2.06.04:2014, 107 punktu prie gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius turi būti: jei

pastatui, kurio naudingas plotas neviršija 70 m² - 1 vieta; jei patatui, kurio naudingas plotas didesnis kaip 70 m², bet neviršija 140 m² - 2 vietos; jei pastatui, kurio naudingas plotas didesnis kaip

140 m² - 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35 m² didesniam kaip 140 m² esančiam naudingajam plotui. Atsižvelgiant į esamus ir siūlomus vieno buto pastatų naudingus plotus

skaičiuojamas automobilių stovėjimo vietų poreikis: sklype Nr.1 ((154,75 m² (esamo pastato naudingas plotas)-140m²)/35m² = 1 vieta + iki 140 m² - 2 vietos) iš viso 3 vnt.; žemės sklype Nr. 2 (iki

140 m² (siūlomo vieno buto pastato naudingas plotas)* 1 (pastatų sk.)= 2 vietos. Didinant pastatų plotus (tūrį), turi būti atitinkamai didinamas automobilių stovėjimo vietų skaičius, spręsti TP,

TDP, DP rengimo metu.

11. 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 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų sklypuose priklausomųjų želdynų plotas turi būti 25 % nuo viso žemės sklypo ploto, t.y. sklype Nr. 1 turi būti 1329 m² *25%= ~332

m²; sklype Nr. 2 turi būti 973 m² *25%= ~243 m². Brėžinyje nurodyti siūlomi priklausomųjų želdynų plotai, juos tikslinti TP, TDP, DP rengimo metu. Sklypuose saugotinų medžių nėra.

12. Projektuojamus inžinerinius tinklus žiūrėti infrastruktūros objektų ir inžinerinių komunikacijų brėžinyje.

13. TP rengimo stadijoje nustačius, kad inžineriniai tinklai bus tiesiami per kitus privačius žemės sklypus, būtina įstatymų nustatyta tvarka gauti tų sklypų savininkų sutikimus ir inžinerinius tinklus

įrengusių savininkų sutikimus.

14. Inžinerinių komunikacijų apsaugos zonų plotai turi būti tikslinami atliekant kadastrinius matavimus,  vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019-06-06 Nr. XIII-2166.

15. Gaisrinė sauga bus užtikrinta remiantis priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo komandų pajėgomis. Išorės gaisrų gesinimui vanduo bus imamas iš artimiausio vandens telkinio (upė Neris),

kuri nuo planuojamos teritorijos nutolusi apie 100 m atstumu. K onkretūs sprendiniai bus atliekami rengiant statinių TP, gavus technines sąlygas.

16.Šį brėžinį skaityti kartu su aiškinamuoju raštu, kuris yra neatsiejama DP korektūros dalimi.

 Vidutinės tikimybės (1%) potvynių grėsmės teritorijos riba

 Mažos tikimybės (0,1%) potvynių grėsmės teritorijos riba
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5233/0003:581,

Kauno r. sav., Karmėlavos

sen., Naujasodžio k.,

Politechnikos g. 293C.

Paskirtis: Kita,

Naudojimo būdas:

Vienbučių ir dvibučių

gyvenamųjų pastatų

teritorijos.

Sklypo plotas: 0,1119 ha.

Nuosavybė: S.J.
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5233/0003:582,

Kauno r. sav., Karmėlavos

sen., Naujasodžio k.,

Politechnikos g. 293B.

Paskirtis: Kita,

Naudojimo būdas:

Vienbučių ir dvibučių

gyvenamųjų pastatų

teritorijos.

Sklypo plotas: 0,1120 ha.

Nuosavybė: S.J.

5233/0003:107,

Kauno r. sav., Karmėlavos

sen., Naujasodžio k.,

Politechnikos g. 295A.

Paskirtis: Kita, Naudojimo

būdas: Vienbučių ir dvibučių

gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Sklypo plotas: 0,0964 ha.

Nuosavybė: R.B., R.B.

5233/0003:128,

Kauno r. sav., Karmėlavos sen.,

Naujasodžio k., Politechnikos g. 295B.

Sklypo plotas: 0,1038 ha.

5233/0003:253,

Kauno r. sav., Karmėlavos

sen., Naujasodžio k.,

Politechnikos g. 297.

Paskirtis: Kita,

Naudojimo būdas:

Gyvenamosios teritorijos

(Mažaaukščių gyvenamųjų

namų statybos).

Sklypo plotas: 0,1200 ha.

Nuosavybė: T.N., V.N.

5233/0003:255,

Kauno r. sav., Karmėlavos sen.,

Naujasodžio k., Politechnikos g. 299.

Paskirtis: Kita, Naudojimo būdas:

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų

pastatų teritorijos.

Sklypo plotas: 0,1630 ha.

Nuosavybė: R.T.

5233/0003:129,

Kauno r. sav., Karmėlavos sen.,

Naujasodžio k., Politechnikos g. 295C.

Sklypo plotas: 0,1047 ha.

5233/0003:185,

Kauno r. sav., Karmėlavos

sen., Naujasodžio k.,

Politechnikos g. 295D.

Sklypo plotas: 0,0955 ha.

5233/0003:377,

Kauno r. sav., Karmėlavos

sen., Naujasodžio k.,

Politechnikos g. 293D.

Sklypo plotas: 0,2027 ha.
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