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išrašas (statiniai)Nr. 44/1701579
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direktoriaus įsakymas Nr. 13-839 “ Dėl žemės sklypo
formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Ukmergės skyriaus „Žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
reikalavimai“ Nr. 47RE-(14.47.42.)-54
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus „Žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
reikalavimai“ Nr. 47
Ukmergės miesto bendrojo plano, patvirtinto
Ukmergės rajono tarybos sprendimu Nr.7-109,
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Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto
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12.
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formavimo ir pertvarkymo projektus kopija
(Nr. 2R-FP-514)

Bylos lapo
Nr.

2014-06-11

2014-06-18

2014-06-19

2011-08-31

2014-10-03
2014-10-03
2009-12-04

Vidaus apyrašo............(...............................................................) lapų
(skaitmenimis ir žodžiu)
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Formuojamas kitos paskirties 0.1213 ha žemės sklypas Šilo g. 10, Ukmergės m. esamų statinių
eksploatacijai. 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).
Planavimo organizavimo pagrindas: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2014 m. birželio 11 d. įsakymas Nr.13-839 ,,Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto
rengimo“.
Planavimo tikslas: naudojamo žemės sklypo suformavimas prie esamų statinių (suformuojant
naudojamą žemės sklypą prie esamų statinių pagal nekilnojamojo turto registro pažymą Nr.
44/1701579).
Pagal Ukmergės miesto teritorijos bendrąjį planą, žemės sklypas patenka į urbanizuotas ir
urbanizuojamas teritorijas, urbanizuotas teritorijas tinkamas gyventi – 1, rajonas (teritorija) Nr. 10.
Formuojamo žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas –
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esamų pastatų rodikliai – pagal nekilnojamojo
turto reg. pažymą Nr. 44/1701579. Galimi pastatai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
statybos – vadovautis aplinkos ministro 2005m. liepos 1 d. įsakymu Nr.D1-338 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“
patvirtinimo“. Formuojamame žemės sklype yra NTR registruoti pastatai: gyvenamasis namas
(unikalus Nr. 4400-2961-8171). Žemės sklypui apskaičiuotas užstatymo tankis – 27.39%, pastatų
aukštų skaičius – iki 2.
Naujai formuojamas žemės sklypas šiaurinėje ir pietinėje pusėje ribojasi su privačiais kadastriškai
matuotais žemės sklypais, rytinėje – su Šilo gatve ir vakarinėje su privačiu kadastriškai matuotu
žemės sklypu bei valstybine žeme.
Formuojamam žemės sklypui specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos nustatomos
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:
1. -1- Ryšių linijų apsaugos zonos,
2. -6- Elektros linijų apsaugos zonos,
3. -9- Dujotiekių apsaugos zonos,
4. -49-Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
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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 paskelbta Ukmergės
rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti
savo pasiūlymus bei pastabas buvo galima nuo 2014 m. spalio 3 d. iki 2014 m. spalio 17 d. UAB
“AASE” patalpose, adresu Kauno g. 30, II aukštas, Ukmergė.

Pastabų ir pasiūlymų negauta.

Vykdytojas (-a) .............................
(parašas)

Regina Petrauskienė
(vardas ir pavardė)
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