ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO
PROJEKTAS

Projektuojama teritorija:
Vilniaus apskritis, Ukmergės rajono savivaldybė
Ukmergės miestas, Viržių g.12 (kad. Nr. 8170/0003:403)
ir Viržių g.14 (kad. Nr. 8170/0003:402);
Savininkas: Rimvydas Bigenis

UAB"AASE“
Adresas: Gruodžio 17-osios g. 34, Ukmergė, tel. 8-340 64608, faks. 8-340 64608;
Buveinė: Kauno g. 30, Ukmergė, mob. 8-606-14808, Į.k. 183245391,
PVM k: LT832453917, A/s Nr. LT737300010078406170, bankas Swedbank AB,
www.aase.lt, el. paštas aase@takas.lt

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-514

Objektas: Kitos paskirties žemės sklypai 0.0400 ha (kad. Nr. 8170/0003:403) Viržių g. 12 ir
0.1500 ha (kad. Nr. 8170/0003:402) Viržių g.14, Ukmergės mieste ir šalia esantys laisvos
valstybinės žemės plotai.

Darbų pavadinimas: ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO
PROJEKTAS
(laisvos valstybinės žemės plotų suformavimas, prijungimas prie besiribojančių kitos paskirties
žemės sklypų 0.0400 ha (kad. Nr. 8170/0003:403) Viržių g. 12 ir 0.1500 ha (kad. Nr.
8170/0003:402) Viržių g.14, Ukmergės mieste ir jų perdalijimas)

Darbų iniciatorius: Rimvydas Bigenis
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Rengiamas laisvos valstybinės žemės plotų suformavimo ir prijungimo prie besiribojančių kitos
paskirties žemės sklypų, 0.0400 ha (kadastro Nr. 8170/0003:403) Viržių g. 12 ir 0.1500 ha (kadastro
Nr. 8170/0003:402) Viržių g.14, Ukmergės mieste ir jų perdalijimo, projektas. Projektas rengiamas
vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D452/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. liepos 10 d. įsakymas Nr.13-1007 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
rengimo“.
Planavimo tikslai: laisvos valstybinės žemės plotų suformavimas, prijungimas prie besiribojančių
kitos paskirties žemės sklypų 0.0400 ha (kadastro Nr. 8170/0003:403) Viržių g.12 ir 0.1500 ha
(kadastro Nr. 8170/0003:402) Viržių g.14, Ukmergės mieste ir jų perdalijimas.
Pagal Ukmergės miesto teritorijos bendrąjį planą, pertvarkomi žemės sklypai patenka į
urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas, urbanizuotas teritorijas tinkamas gyventi – U2, rajonas
(teritorija) Nr.29. Žemės sklypų, (kadastro Nr. 8170/0003:403) Viržių g.12 ir (kadastro Nr.
8170/0003:402) Viržių g.14, Ukmergės m., pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo
būdas –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sujungus šiuos sklypus su laisvos
valstybinės žemės plotais pagrindinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama.
Galimi pastatai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos – vadovautis aplinkos
ministro 2005m. liepos 1d. įsakymu Nr.D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR
2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“.
Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d.
įsakymu Nr.13-1007 ,,Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo“ bei Ukmergės
rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus 2014 m. rugpjūčio 5 d.
parengtais Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais Nr. 57,
formuojami 0.0131 ha ir 0,0123 ha laisvos valstybinės žemės plotai ir prijungiami prie besiribojančių
kitos paskirties žemės sklypų Viržių g. 12 (kadastro Nr. 8170/0003:403), Viržių g. 14 (kadastro Nr.
8170/0003:402), Ukmergės mieste. Tokiu būdu suformuojami du kitos paskirties žemės sklypai.
Formuojami įsiterpusios laisvos valstybinės žemės sklypai:
•

1 sklypas: Formuojamo žemės sklypo plotas 131 kv. m. Žemės sklypui apskaičiuotas
užstatymo tankis – 54.40%, pastatų aukštų skaičius – iki 2.

•

2 sklypas: Formuojamo žemės sklypo plotas 123 kv. m. Žemės sklypui apskaičiuotas
užstatymo tankis – 49.20%, pastatų aukštų skaičius – iki 2.
4

Esami žemės sklypai:
3 sklypas: Kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8170/0003:0402) plotas 1500 kv. m.

•

Žemės sklypui apskaičiuotas užstatymo tankis – 25,00%, pastatų aukštų skaičius – iki 2.
4 sklypas: Kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8170/0003:0403) plotas 400 kv. m.

•

Žemės sklypui apskaičiuotas užstatymo tankis – 40.00%, pastatų aukštų skaičius – iki 2.

Sujungiami sklypai:
•

“1+3“=“A“ sklypas: Sujungiamo žemės sklypo plotas – 1631 kv. m. Žemės sklypui
apskaičiuotas užstatymo tankis – 24.35%, pastatų aukštų skaičius – iki 2.

•

“2+4“=“B“ sklypas: Sujungiamo žemės sklypo plotas – 523 kv. m. Žemės sklypui
apskaičiuotas užstatymo tankis – 36.93%, pastatų aukštų skaičius – iki 2.

Žemės sklypams 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:

Žemės sklypui Nr. “1+3“= “A“:
1. -1- Ryšių linijų apsaugos zonos,
2. -6- Elektros linijų apsaugos zonos;
3. -49- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

Žemės sklypui Nr. “2+4“= “B“:
1. -6- Elektros linijų apsaugos zonos;
2. -49- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

Kita projekto etapas žemės sklypų “A“ ir “B“ perdalijmas, pagal žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projekto iniciatoriaus pageidavimą. Iš žemės sklypo (kadastro Nr. 8170/0003:0402)
atidalijamą 0.0477 ha žemės sklypo dalis (“E)“ir prijungiamą prie žemės sklypo (kadastro Nr.
8170/0003:0403). Tokiu būdu suformuojami du kitos paskirties žemės sklypai:
•

Formuojamas žemės sklypas “A“-“E“=“D“: žemės sklypo plotas – 1154 kv. m. Žemės
sklypui apskaičiuotas užstatymo tankis – 27.88%, pastatų aukštų skaičius – iki 2.

•

Formuojamas žemės sklypas “B“+“E“=“F“: žemės sklypo plotas – 1000 kv. m. Žemės
sklypui apskaičiuotas užstatymo tankis – 29.17%, pastatų aukštų skaičius – iki 2.

5

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 sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą buvo paskelbta
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje. Susipažinti su parengtu projektu
ir teikti savo pasiūlymus bei pastabas buvo galima nuo 2014 m. rugsėjo 4 d. iki 2014 m. rugsėjo
18d., UAB “AASE” patalpose, adresu Kauno g. 30, II aukštas, Ukmergė.
Gretimų žemės sklypų (kadastro Nr. 8170/0003:0022 ir 8170/0003:0419) savininkai apie
rengiamą projektą buvo informuoti registruotais pranešimais. Pastabų ir pasiūlymų negauta.
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