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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Esamos būklės analizė:
Užsakovo Jono Butkaus prašymu rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo
projektas, kurio tikslas padalinti žemės sklypą į du žemės sklypus. Žemės sklypas yra
Ukmergės rajono savivaldybėje, Pivonijos seniūnijoje, Antakalnio kadastro vietovėje,
Graužiečių kaime. Sklypo kadastrinis Nr.: 8101/0001:0328, plotas pagal nekilnojamojo turto
kadastro ir registro pažymėjimą – 3.9108 ha. Žemės ūkio naudmenų našumo balas – 40.3.
Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Jonui Butkui. Žemės sklypo ribos suformuotos
atliekant kadastrinius matavimus.
Projekto tikslai: padalijamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas suformuojant du atskirus
žemės ūkio paskirties sklypus.
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektui rengti pagrindas – Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus 2014 m. kovo 10 d. išduoti Žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr.47RE-(14.47.42.)-12.
Projektas rengiamas vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m.
spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“(LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos
ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija).

2. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis nustatoma arba keičiama pagal LR Vyriausybės 1999
m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr.: 1073 “Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties
nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo,
nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, po padalijimo naujai
formuojamų žemės sklypų žemės naudojimo paskirtis nekeičiama.

Pagal Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą pertvarkomas žemės sklypas
patenka į urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas, nekategorizuotas gyvenamąsias teritorijas,
formuojamo užstatymo teritorijas – U6.

Žemės naudmenų sudėtis (ha)
Sklypas kadastr.
Nr.8101/0001:0328
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žemės naudmenos

Duomenys po padalijimo

Pagal NT
kadastro
įrašus

Pagal
patikslinta
vietovėje

Sklypas
Nr. 1

Sklypas
Nr. 2

3.9108
3.9108

3.4646
0.0059
0.0041
0.4151
0.0211
3.9108

0.5746
0.0059
0.0041
0.0211
0.6057

2.8900
0.4151
3.3051

Ariama žemė
Sodas

Užstatyta teritorija
Pelkė
Keliai
Želdiniai
Viso

3. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Suformuotiems žemės sklypams nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo
sąlygos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12d. nutarimu Nr.
343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo„ (Žin., 1992, Nr.22-652)
bei vėlesniais jo pakeitimais:
Jonui Butkui projektuojamam sklypui Nr. 1:
•

2. Kelių apsaugos zonos;

•

21. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei
įrenginiai.

Jonui Butkui projektuojamam sklypui Nr. 2:
•

1. Ryšių linijų apsaugos zonos;

•

2. Kelių apsaugos zonos;

•

21. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei
įrenginiai;

•

30. Pelkės ir šaltinynai.

4. Visuomenės informavimas ir supažindinimas su žemės sklypo formavimo
ir pertvarkymo projektu

Visuomenė buvo informuota ir supažindinta su parengtu žemės sklypo formavimo ir
pertvarkymo projektu vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m.
spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“(LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos
ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija).
Informacija apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą buvo paskelbta
Ukmergės savivaldybės administracijos interneto svetainėje. Susipažinti su parengtu projektu ir
teikti savo pasiūlymus bei pastabas buvo galima nuo 2014 m. gegužės 19 d. iki 2014 m.
birželio 2 d., UAB “AASE” patalpose, adresu Kauno g. 30, II aukštas, Ukmergė.
Gretimų žemės sklypų savininkai apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo
projektą buvo informuoti registruotais pranešimais.
Pastabų ir pasiūlymų negauta.
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