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TERITORIJOS, ESANČIOS PRAMONĖS G. 4, ŠILUTĖS M., ŠILUTĖS R. SAV., 
DETALIOJO PLANO KEITIMAS 

  
KONKRETIZUOTI SPRENDINIAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Bendrieji duomenys 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Šilutė, Pramonės g. 4, kadastro Nr. 8867/0006:31 Šilutės m.k.v. 
Planuojamos teritorijos plotas 5,0289 ha. 
Detaliojo planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir 
Girėno g. 1, 99133 Šilutė. 
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Nuasmeninta. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Drava“, Cintjoniškių g. 13, 99116 Šilutė. 
Detaliojo planavimo pagrindas: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 
gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A1-1642.  
Detaliojo planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti detaliuoju planu suplanuotos teritorijos – žemės sklypo 
(kadastro Nr. 8867/0006:31 Šilutės m.k.v.), esančio Pramonės g. 4, Šilutės m., Šilutės r. sav. (schema 
pridedama), naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, 
nustatytiems galiojančiam Detaliajam planui, bei nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos dalies 
naudojimo reglamentus. 
Papildomi teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius 
su gretimomis teritorijomis. 
Planavimo darbų programa: Patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 
m. sausio 5 d. įsakymu Nr. A1-10. 
Tyrimų ir (ar) galimybių studijų atlikimas: Neatliekama. 
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimas: Neatliekamas.  
 

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: Nerengiamas.  
 

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: Nerengiama.  
 

Preliminarių Detaliojo plano sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: Neprivalomas.  
 

Viešumo užtikrinimas: Taikoma supaprastinta koreguojamų detaliųjų planų viešinimo procedūrų tvarka, 
kuri yra nustatyta LRV 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 (2013-12-18 nutarimo Nr. 1267 redakcija) 
patvirtintų „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų 
planavimo nuostatų“ VIII skyriuje.  
 

Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo 
dokumentai, vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti 
strateginiai dokumentai: 
Bendrieji planai:  

- Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, TPD registracijos Nr. T00036339  
(000881000616), 2010-11-25; 

- Šilutės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilutės miesto) bendrojo plano koregavimas, TPD 
registracijos Nr. T00081777, 2018-04-20; 

- Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas, TPD registracijos Nr. T00083331,  
2019-05-03. 

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų: 
- Šilutės miesto neužstatytų teritorijų kraštovaizdžio formavimo specialusis planas, TPD registracijos 

Nr. T00078337, 2016-04-22;  
- Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

specialusis planas, TPD registracijos Nr. T00037205 (000882000627), 2011-09-22; 
- Šilutės miesto aplinkos (Šilutė – Pagryniai – Traksėdžiai) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės 

infrastruktūros plėtros specialusis planas, TPD registracijos Nr. T00070465 (000882000758), 
2013-08-26; 

- Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų projektas, TPD 
registracijos Nr. T00038372 (000882000024, 1985-07-25; 
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- Šilutės miesto vandens turizmo specialusis planas, TPD registracijos Nr. T00078336, 2016-04-22; 
- Šilutės miesto šilumos ūkio specialusis planas, TPD registracijos Nr. T00037215 (000882000617), 

2010-02-10. 
Teritorijų planavimo sąlygos: 

- AB „Energijos skirstymo operatorius“ teritorijų planavimo sąlygos, 2021-02-25 Nr. REG170073; 
- Valstybinė miškų tarnybos atsisakymas nagrinėti klaidingą prašymą, 2021-02-25 Nr. REG170100 

(Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas, 2018-12-21 Nr. 328-18-V); 
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijų 

planavimo sąlygos,  2021-03-02 Nr. REG170443; 
- Telia Lietuva, AB teritorijų planavimo sąlygos, 2021-03-02 Nr. REG170444;  
- Uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ teritorijų planavimo sąlygos, 2021-03-03 Nr. 

REG170645; 
- Aplinkos apsaugos agentūros atsisakymas nagrinėti klaidingą prašymą, 2021-03-03 Nr. 

REG170666 (Raštas, 2021-03- Nr. (30.2)-A4E-  );  
- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritorijų planavimo 

sąlygos, 2021-03-05 Nr. REG171012; 
- Šilutės rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo sąlygos, 2021-03-08 Nr. 

REG171116; 
- Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ teritorijų planavimo sąlygos, 2021-03-08 Nr. 

REG171199; 
- Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcija teritorijų planavimo sąlygos, 2021-03-08 Nr. 

REG171209; 
- Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM teritorijų planavimo sąlygos, 2021-03-09 Nr. REG171312; 
- Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teritorijų planavimo sąlygos, 2021-03-10 

Nr. REG171536; 
- Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės šilumos tinklai“ (TPDRIS pranešimas apie teritorijų planavimo 

sąlygų neišdavimą laiku, 2021-03-13 Nr. REG171709). 
 

2. Planavimo tikslų apibūdinimas 

        Šiuo teritorijų planavimo dokumentu yra keičiamas Šilutės rajono valdybos 2001-12-17 sprendimu 
Nr. 411 (V411a) patvirtintas Teritorijos, esančios Pramonės g. 4, Šilutės m. Šilutės r. sav. detalusis planas 
(TPD registracijos Nr. T00036786 (003553001874)). 

 
 

1 pav. Galiojančio detaliojo plano (TPD Nr. T00036786) pagrindinis brėžinys ir reglamentai 
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        Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti detaliuoju planu suplanuotos teritorijos – žemės sklypo 
(kadastro Nr. 8867/0006:31 Šilutės m.k.v.), esančio Pramonės g. 4, Šilutės m., Šilutės r. sav., naudojimo 
reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam 
Detaliajam planui, bei nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos dalies naudojimo reglamentus. 

 

3. Esamos būklės įvertinimas 
        Planuojama teritorija, kurią sudaro žemės sklypas Pramonės g. 4 (kadastro Nr. 8867/0006:31) yra 
Šilutės miesto šiaurinėje dalyje, esamoje verslo, pramonės ir logistikos teritorijoje. Žemės sklype veikia 
statybos darbų paslaugas teikiančių ir kelių priežiūrą vykdančių įmonių gamybinės bazės, vykdomų ūkinių 
veiklų galimo poveikio zonoje gyvenamosios ar visuomeninės paskirties teritorijų nėra.  
 

 
 

2 pav. Situacijos schema 
 

        Planuojama teritorija yra vietovėje, kuri neturi saugomos teritorijos statuso ir nepatenka į Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ ar gamtinio karkaso teritorijas. Teritorijoje ir jos aplinkoje paviršinio 
vandens telkinių, kuriems būtų nustatytos apsaugos zonos ir (ar) pakrantės apsaugos juostos nėra. 
Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. D1-655 patvirtintų potvynių 
grėsmės ir rizikos žemėlapių duomenimis, teritorija nepatenka į potvynių grėsmės teritorijas.   
        Planuojamoje teritorijoje ir jos aplinkoje gamtos ar kultūros paveldo vertybių, kurios LR 
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnio 3 ar 4 dalies nustatyta tvarka būtų 
paskelbtos saugomomis, planuojamoje teritorijoje ir jos aplinkoje  nėra, taip pat ši teritorija nepatenka į 
kultūros paveldo objektų apsaugos nuo fizinio poveikio ar vizualinės apsaugos zonas. 
        Nagrinėjamoje Šilutės miesto dalyje išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkinių ar prognoziniuose 
plotuose slūgsančių nenaudojamų žemės gelmių išteklių nėra. Planuojamoje teritorijoje ir jos aplinkoje 
nėra teritorijų su stačiais šlaitais (>25° polinkis, >5 m aukštis), įvykusių (besivystančių) nuošliaužų ar 
pelkėjančių teritorijų. Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos statant 
ir eksploatuojant statinius nėra. Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingoms. 
Nagrinėjamoje teritorijoje požeminių vandenų gamtinė sauga silpna (silpnos saugos spūdinis vanduo), 
vandeningi horizontai – kainozojaus-mezozojaus. Žemės gelmių registre įregistruotų potencialių taršos 
židinių planuojamoje teritorijoje nėra, teritorijos atžvilgiu artimiausi potencialūs taršos židiniai yra 0,3 km 
atstumu į vakarus esanti buvusios naftos bazės teritorija (nugriauta, veikla vykdyta iki 1990 m., PTŽ Nr. 
10682), 0,35 km atstumu į vakarus esanti Šilutės katilinė (Verslo g. 12, PTŽ Nr. 1516), 0,2 km į pietus 
esanti „Cirkle K“ degalinė (Cintjoniškių g. 15, PTŽ Nr. 3502). Žemės sklypas (kadastro Nr. 8867/0006:31) 
yra Šilutės požeminio vandens vandenvietės  apsaugos zonos (vandenvietės trečioji juosta) ribose, 
teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos - „Požeminio vandens vandenviečių 
apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)“, Nekilnojamojo turto registre neregistruota.  
 

        Planuojamoje teritorijoje (žemės sklype) miško naudmenų nėra, taip pat šioje teritorijoje nėra 
želdinių, kurie Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka būtų priskiriami 
saugotiniems medžių ir krūmų želdiniams, augantiems ne miško žemėje. 
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Planuojamoje teritorijoje esančio žemės sklypo kadastro duomenys: 
Adresas Šilutė, Pramonės g. 4 
Unikalus daikto numeris 8867-0006-0031 
Kadastro numeris, kadastro 
vietovės pavadinimas 

8867/0006:31 Šilutės m.k.v. 

Pagrindinė žemės naudojimo 
paskirtis 

Kita 

Žemės naudojimo būdas Komercinės paskirties objektų teritorijos 
Žemės sklypo plotas 5,0289 ha 
Užstatyta teritorija 5,0289 ha 
Matavimų tipas Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 
Nuosavybė Nuosavybės teisė, savininkas: Lietuvos Respublika, įregistravimo pagrindas: 1998-

05-12 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 718 
Valstybės ir savivaldybių 
žemės patikėjimo teisė 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė, patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie 
Žemės ūkio ministerijos, įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir 
papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010-06-18 

Kitos daiktinės teisės Įrašų nėra 
Juridiniai faktai Sudaryta panaudos sutartis, panaudos gavėjas: Juridinis asmuo (AB), plotas: 

2,6574 ha. 
Sudaryta nuomos sutartis, nuomininkas: Juridinis asmuo (UAB), plotas: 2,3715 ha. 

Teritorijos, kuriose taikomos 
specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas: 0,0064 ha. 
Suskystintų naftos dujų įrenginių apsaugos zonos (III skyrius, devintasis skirsnis), 
plotas: 0,078 ha.  
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas: 0,092 ha. 
Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 
vienuoliktasis skirsnis), plotas: 0,0075 ha. 

Kadastro žymos Išduotas statybos leidimas, leidimą išdavė: Šilutės rajono savivaldybės 
administracija, įregistravimo pagrindas: 2007-12-27 Leidimas vykdyti statybos 
darbus Nr. 07(1)-1-166 

Registro pastabos Statiniai – Registro Nr. 50/128654 
 

 

Pastaba: Faktinis žemės sklypo plotas – 5,0303 ha (padidėjo atlikus žemės sklypo ribų posūkio taškų 
transformaciją iš vietinės koordinačių sistemos į valstybinę koordinačių sistemą LKS-94). 
 

Planuojama teritorija (žemės sklypas) ribojasi su šiais žemės sklypais ir (ar) teritorijomis: 

Žemės sklypo ribų 
posūkio taškai 

 

Gretimo žemės sklypo (teritorijos) aprašymas 

1-2-3-4-5 Žemės sklypas, adresas: Šilutė, Pramonės g. 4B, unikalus numeris: 8867-0006-0011, 
kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 8867/0006:11 Šilutės m. k.v. 
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės 
paskirties objektų teritorijos. Nuosavybės teisė, savininkas: Lietuvos Respublika; 
valstybinės žemės patikėjimo teisė, patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės 
ūkio ministerijos; sudaryta nuomos sutartis, nuomininkas: Juridinis asmuo. 
 

5-6-7-8 Žemės sklypas, adresas: Šilutė, Pramonės g. 6B, unikalus numeris: 4400-2201-3263, 
kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 8867/0006:91 Šilutės m. k.v. 
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos. Nuosavybės teisė, savininkas: Juridinis asmuo. 
 

8-9-10-11-12-
13-14-15-16 

Valstybinė žemė (geležinkelio privažiuojamasis kelias). 

16 Žemės sklypas, teritorija: Šilutės r. sav., Šilutės r. sav. teritorija, unikalus numeris:  4400-
1559-3767,  kadastro  numeris  ir  kadastro  vietovės pavadinimas: 8817/8001:2 Jonaičių 
k.v. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas:  
Susisiekimo ir inžinerinių  tinklų  koridorių  teritorijos.  Nuosavybės teisė, savininkas: 
Lietuvos Respublika; valstybinės žemės patikėjimo teisė, patikėtinis: AB „LTG Infra“.  

16-17-18 Valstybinė žemė (Garažų gatvė), už jos - Garažų eksploatavimo bendrijos „Žibintas“ 
teritorija (žemės sklypas nesuformuotas). 

18-19-20-21-1 Valstybinė žemė (Pramonės gatvė), už jos - Žemės sklypas, teritorija: Šilutės r. sav., 
Šilutės r. sav. teritorija, unikalus numeris: 4400-5014-8680, kadastro numeris ir kadastro 
vietovės pavadinimas: 8867/7001:15 Šilutės m. k.v. pagrindinė žemės naudojimo 
paskirtis: Kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo  ir  inžinerinių  tinklų koridorių  
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 teritorijos. Nuosavybės teisė, savininkas: Lietuvos Respublika; valstybinės žemės patikėjimo 
teisė, patikėtinis: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

22-23-24-25 Įsiterpęs valstybinės žemės plotas, jame – Pastatas – Transformatorinė, adresas: Šilutė, 
Pramonės g. 2T, unikalus numeris: 8897-3009-5018. Nuosavybės teisė, savininkas: AB 
„Energijos skirstymo operatorius“. 

 
 

 
 

3 pav. Žemės kadastro žemėlapio ištrauka (www.regia.lt) 
 

        Planuojama teritorija (žemės sklypas) yra užstatyta negyvenamaisiais gamybos, pramonės, 
sandėliavimo ir administracinės paskirties pastatais, kitais inžineriniais statiniais ir inžineriniais tinklais.  
           Nekilnojamojo turto registre įregistruoti statiniai: 

1. Pastatas – Administracinis, unikalus Nr. 8898-0007-1015, naudojimo paskirtis: Administracinė, 
žymėjimas plane 1B1p, statybos pabaigos metai: 1981, rekonstravimo pabaigos metai: 2001, 
baigtumas: 100%, aukštų skaičius: 1, savininkas: Juridinis asmuo (AB). 

2. Pastatas – Administracinis, unikalus Nr. 8898-0007-1080, naudojimo paskirtis: Administracinė, 
žymėjimas plane 8B1p, statybos pabaigos metai: 1994, baigtumas: 100%, aukštų skaičius: 1, 
savininkas: Juridinis asmuo (AB). 

3. Pastatas – Administracinis (Pramonės g. 4A), unikalus Nr. 8898-0007-1037, naudojimo paskirtis: 
Administracinė, žymėjimas plane 5B3p, statybos pabaigos metai: 1997, baigtumas: 100%, aukštų 
skaičius: 3, savininkas: Juridinis asmuo (UAB). 

4. Pastatas – Gamybinis pastatas (Pramonės g. 4A), unikalus Nr. 8898-0007-1048, naudojimo paskirtis: 
Gamybos, pramonės, žymėjimas plane 6P1p, statybos pabaigos metai: 1997, baigtumas: 100%, aukštų 
skaičius: 1, savininkai: Juridinis asmuo (UAB) - patalpos, kurių unikalus Nr. 8898-0007-1048:0001, 
Juridinis asmuo (AB) - patalpos, kurių unikalus Nr. 8898-0007-1048:0002. 

5. Pastatas – Sandėlis (Pramonės g. 4A), unikalus Nr. 8898-0007-1115, naudojimo paskirtis: 
Sandėliavimo, žymėjimas plane 9F1g, statybos pabaigos metai: 1999, baigtumas: 100%, aukštų 
skaičius: 1, savininkas: Juridinis asmuo (UAB). 

6. Pastatas – Betono mazgas (Pramonės g. 4A), unikalus Nr. 8898-0007-1059, naudojimo paskirtis: 
Gamybos, pramonės, žymėjimas plane 7P1p, statybos pabaigos metai: 1997, būklė: nebaigtas statyti, 
baigtumas: 100%, aukštų skaičius: 1, savininkas: Juridinis asmuo (UAB). 

7. Pastatas – Sandėlis, unikalus Nr. 8898-0007-1126, naudojimo paskirtis: Sandėliavimo, žymėjimas plane 
10F1b, statybos pabaigos metai: 2000, baigtumas: 100%, aukštų skaičius: 1, savininkas: juridinis 
asmuo (AB). 

8. Pastatas – Autoplovykla, unikalus Nr. 8898-0007-1026, naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės, 
žymėjimas plane 3P1p, statybos pabaigos metai: 1987, baigtumas: 100%, aukštų skaičius: 1, 
savininkas: juridinis asmuo (AB). 

9. Pastatas – Degalinė, unikalus Nr. 8898-0007-1060, naudojimo paskirtis: Kita, žymėjimas plane 4H1p, 
statybos pabaigos metai: 1981, baigtumas: 100%, aukštų skaičius: 1, savininkas: Juridinis asmuo (AB). 
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10. Kiti inžineriniai statiniai – Aptvėrimai (tvora), unikalus Nr. 8898-0007-1104, naudojimo paskirtis: kiti 
inžineriniai statiniai, žymėjimas plane 1K, statybos pabaigos metai: 1981, baigtumas: 100%, savininkai: 
Juridinis asmuo (UAB) - 253/695, Juridinis asmuo (AB) - 442/695. 

11. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aikštelė, unikalus Nr. 8898-0007-1091, naudojimo paskirtis: kiti 
inžineriniai statiniai, žymėjimas plane 2K, statybos pabaigos metai: 1981, baigtumas: 100%, savininkai: 
Juridinis asmuo (UAB) - 10200/21015, Juridinis asmuo (AB) - 10815/21015. 

12. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (stoginė – 2 vnt., estakada, talpos, cisterna – 4 vnt., valymo 
įrenginiai – 2 vnt.), unikalus Nr. 8898-0007-1074, naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai, 
statybos pabaigos metai: 1981, baigtumas: 100%, savininkas: Juridinis asmuo (AB), esamos būklės 
brėžinyje pažymėta Nr. 12, 13, 14, 15, 16, 17.  

 

Pastaba: Pastatas – Degalinė (unikalus Nr. 8898-0007-1060) pagal paskirtį nenaudojamas, kiti degalinės 
statiniai ir įrenginiai (stoginė, skystojo kuro talpyklos ir kita) yra demontuoti. 
 

Susisiekimo komunikacijos: Nagrinėjamoje teritorijoje automobilių transporto ryšiai vykdomi Pramonės 
gatve (gatvės kategorija– D1, atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 20 m). Ši gatvė yra valstybinės 
reikšmės rajoninio kelio Nr. 4209 Šilutė-Ramučiai-Gardamas ruožas. Įvažiavimai/išvažiavimai į 
planuojamą teritoriją yra esami iš Pramonės gatvės.         
Inžineriniai tinklai: Nagrinėjamoje Šilutės miesto dalyje yra išvystyta inžinerinė infrastruktūra. 
Planuojamoje teritorijoje (žemės sklype) esantys objektai yra prijungti prie centralizuotų (komunalinių) 
vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų. Taip pat šie objektai yra prijungti prie elektros skirstomųjų 
ir viešųjų ryšių tinklų. 
 

Išsamų esamos būklės įvertinimą žiūrėti detaliojo plano rengimo etapo esamos būklės įvertinimo stadijos 
dokumentuose - esamos būklės įvertinimo aiškinamąjame rašte ir esamos būklės įvertinimo brėžinyje. 
 

4. Planuojamai teritorijai (žemės sklypui) taikomų galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų 
planavimo dokumentų sprendiniai (reglamentai) 
 

4.1. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (sprendiniai Šilutės miestui), TPD registracijos 
Nr. T00036339  (000881000616), 2010-11-25: 
        Planuojama teritorija (žemės sklypas) yra esamoje verslo, pramonės ir logistikos teritorijoje. 
Pagrindiniai reglamentai: maksimalus gyvenamojo ir viešojo užstatymo intensyvumas statybos sklype 
UImax. ≤ 1,5, maksimalus gyvenamųjų ir viešųjų pastatų aukštis Hmax. - 13 m, maksimalus užstatymo 
tankumas UTmax. 80%, teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimas – esamų teritorijų modernizavimas ir 
papildoma statyba (užstatymo tankinimas). 
 

 
4 pav. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos BP (Šilutės miestas) teritorijos naudojimo reglamentų brėžinio ištrauka 
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        Tarp planuojamos teritorijos ir galežinkelio yra suplanuota C2 kategorijos gatvė (jungtis tarp 
Cintjoniškių ir Šiaurės gatvių). Vėliau patvirtintame Šilutės miesto aplinkos susisiekimo komunikacijų ir 
inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiajame plane (T00070465) šio sprendinio siūloma atsisakyti. 
Valstybinės ar regioninės reikšmės inžinerinės infrastruktūros plėtra nagrinėjamoje teritorijoje 
nenumatoma, inžinerinių tinklų plėtra numatoma Pramonės gatvės juostoje. 

 

 
 

5 pav. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos BP (Šilutės miestas) susisiekimo komunikacijų brėžinio ištrauka 
 

 
6 pav. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos BP (Šilutės miestas) inžinerinės infrastruktūros vystyno brėžinio ištrauka 

 

4.2. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilutės miesto) bendrojo plano koregavimas, TPD 
registracijos Nr. T00081777, 2018-04-20: 
        Šilutės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilutės miesto) bendrojo plano korektūroje gamtinės 
aplinkos sprendiniai yra papildyti vietinės svarbos gamtinio karkaso lokalizacija, kiti bendrojo plano 
sprendiniai nekoreguoti. Planuojama teritorija yra urbanizuotoje negamtinio karkaso teritorijoje. 
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7 pav. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos dalies BP (Šilutės miesto) koregavimo kraštovaizdžio tvarkymo 

                           (kultūros paveldo ir miškų išdėstymo) brėžinio ištrauka 
 

4.3. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas, TPD Nr. T00083331, 2019-05-03: 
        Planuojama teritorija (žemės sklypas) yra urbanizuotų specializuotų teritorijų, skirtų pramonės ir 
kitiems kompleksams, nesusijusiems su gyvenamąja statyba ir socialine infrastruktūra, funkcinėje zonoje 
U7 (esamos pramonės teritorijos). Šios funkcinės zonos turinys – gamybinė ar kita panaši ūkinė veikla, su 
šių veiklų aptarnavimui reikalinga susisiekimo, inžinerine, paslaugų ir kita infrastruktūra. Pagrindiniai 
reglamentai: maksimalus užstatymo intensyvumas sklypuose UImax. ≤ 1,2, maksimalus užstatymo aukštis 
Hmax. - 15 m, prioritetinis teritorijos plėtojimo būdas –modernizavimas ir užstatymo tankinimas.           
        Detalūs susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros sprendiniai yra numatyti 
Šilutės miesto aplinkos (Šilutė – Pagryniai – Traksėdžiai) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės 
infrastruktūros plėtros specialiajame plane (T00070465 (000882000758), 2013-08-26). 
 

 
8 pav. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos BP keitimo pagrindinio brėžinio ištrauka 
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        Planuojama teritorija (žemės sklypas) yra urbanizuotoje negamtinio karkaso teritorijoje. Žemės 
sklype miško naudmenų nėra, jis nepatenka į valstybinių miškų ar kitų miškų žemės plotus. 
 

 
 

9 pav. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos BP keitimo                      10 pav. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos BP keitimo 
          gamtinio karkaso brėžinio ištrauka                                                       miškų išdėstymo brėžinio ištrauka 
 

4.4. Šilutės miesto aplinkos (Šilutė – Pagryniai – Traksėdžiai) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės 
infrastruktūros plėtros specialusis planas, TPD Nr. T00070465 (000882000758), 2013-08-26: 
        Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane  (sprendiniai Šilutės miestui), (T00036339, 
2010-11-25) suplanuotos C2 kategorijos gatvės (jungtis tarp Cintjoniškių ir Šiaurės gatvių) sprendinio 
rengiant naują Šilutės rajono savivaldybės teritorijos BP siūloma atsisakyti atsižvelgiant į numatytoje 
gatvės trasoje esantį užstatymą, patvirtintus detaliuosius planus bei įvertinus sprendinio teikiamą naudą ir 
jo įgyvendinimo kaštus. Inžinerinių tinklų plėtra numatoma Pramonės gatvės juostoje. 
 

 
11 pav. Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros   
            specialiojo plano  susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros brėžinių ištraukos 
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4.5. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
specialusis planas, TPD Nr. T00037205 (000882000627), 2011-09-22:  
       Planuojama teritorija yra esamoje viešojo vandens tiekimo teritorijoje. 
 

 
12 pav. Šilutės r. sav. teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros SP brėžinio ištrauka 

 

4.6. Šilutės miesto šilumos ūkio specialusis planas, TPD Nr. T00037215 (000882000617), 2010-02-10: 
       Planuojama teritorija yra mišraus šilumos tiekimo zonoje. 
 

 
13 pav. Šilutės miesto šilumos ūkio specialiojo plano brėžinio ištrauka 
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4.7. Šilutės miesto neužstatytų teritorijų kraštovaizdžio formavimo specialusis planas, TPD Nr. 
T00078337, 2016-04-22: 
        Planuojama teritorija yra esamoje užstatytoje teritorijoje ir nepatenka į šiuo specialiuoju planu 
suplanuotų neužstatytų teritorijų ribas. 
 

 
14 pav. Šilutės miesto neužstatytų teritorijų kraštovaizdžio formavimo specialiojo plano brėžinio ištrauka 

 

4.8. Šilutės miesto vandens turizmo specialusis planas, TPD Nr. T00078336, 2016-04-22: 
       Planuojamos teritorijos aplinkoje vandens turizmo infrastruktūros plėtra nenumatoma. 
 

 
 

15 pav. Šilutės miesto vandens turizmo specialiojo plano brėžinių ištraukos 
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4.9. Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų projektas, TPD Nr. 
T00038372 (000882000024),1985-07-25:  
        Planuojamoje teritorijoje ir jos aplinkoje paviršinio vandens telkinių, kuriems būtų nustatytos 
apsaugos zonos ir (ar) pakrantės apsaugos juostos nėra. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2014 m. 
rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. D1-655 patvirtintų potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių duomenimis, 
planuojama teritorija nepatenka į potvynių grėsmės teritorijas.  
 

 
16 pav. Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų projekto brėžinio ištrauka 

 

5. Detaliojo plano sprendiniai 
         Detaliojo plano keitimo projektas yra parengtas vadovaujantis 2021 m. sausio 19 d. Teritorijų 
planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. R5-(4.1.5.)-10, Šilutės rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. A1-10 patvirtinta planavimo darbų programa, suinteresuotų 
institucijų išduotomis teritorijų planavimo sąlygomis bei planuojamai teritorijai taikomų galiojančių 
atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais. Konkretizuoti detaliojo plano sprendiniai 
atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, nesuvaržo teisių naudotis 
gretimomis teritorijomis ar žemės sklypais, nepažeidžia viešojo ar trečiųjų asmenų interesų. 
 

5.1. Teritorijos naudojimo reglamentai 
        Padalijant esamą žemės sklypą (kadastro Nr. 8867/0006:31)  projektuojami trys nauji žemės sklypai 
(detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje pažymėti Nr. 1, 2, 3). 21701 m2 ploto žemės sklypas Nr. 1 
formuojamas prie juridinio asmens (Uždaroji akcinė bendrovė) nuosavybės teise valdomų statinių, o 
24562 m2 ploto žemės sklypas formuojamas prie juridinio asmens (Akcinė bendrovė) nuosavybės teise 
valdomų statinių. 4040 m2 ploto žemės sklypas Nr. 3 formuojamas prie esamo gamybos, pramonės 
pakirties pastato (unikalus daikto Nr. 8898-0007-1048), kuriame patalpas nuosavybės teise atskirai valdo 
aukščiau nurodyti juridiniai asmenys ir iš šių patalpų nėra galimybių suformuoti atskirus turtinius vienetus 
(pastatus). Projektuojamų žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinates (koordinačių sistema LKS-94) 
žiūrėti Žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinyje. 

        Projektuojamų žemės sklypų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 pagrindinė žemės naudojimo paskirtis (kitos 
paskirties žemė) nekeičiama. Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
sprendiniais Šilutės miestui (T00036339)  nustatomas šių žemės sklypų teritorijos naudojimo tipai - 
pramonės ir sandėliavimo teritorija bei žemės sklypų naudojimo būdai – pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos. 
        Statybos ribos ir statybos zonos (pažymėtos grafiškai pagrindiniame brėžinyje) yra nustatytos 
vadovaujantis statybos techninių reglamentų STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo 
statinių sklypų tvarkymas“, STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ ir kitų teisės aktų 
reikalavimais bei atsižvelgiant į esamą teritorijos užstatymą. Žemės sklypuose Nr. 1 ir Nr. 2 nustatomas 
leidžiamasis pastatų aukštis nuo vidutinio žemės paviršiaus – 12,0 m (altitudė – 18,00 m), žemės sklype 
Nr. 3 – 10,0 m (altitudė – 16,50 m). 
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        Leidžiamieji žemės sklypų užstatymo tankio (%) ir užstatymo tūrio tankio rodiklai yra nustatyti 
vadovaujantis LR aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-7 patvirtintų galiojančios suvestinės 
redakcijos Teritorijų planavimo normų VII skyriaus nuostatomis, Šilutės rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano (sprendiniai Šilutės miestui) reglamentais  bei atsižvelgiant į esamą užstatymą 
projektuojamuose žemės sklypuose. Nustatomas leidžiamasis užstatymo tankis žemės sklypuose Nr. 1 ir 
Nr. 2 – 40 %, žemės sklype Nr. 3 - 94 %, leidžiamasis užstatymo tūrio tankis sklypuose Nr. 1 ir Nr. 2 – 5, 
sklype Nr. 3 – 7. Visuose  žemės sklypuose nustatomas užstatymo tipas – pramonės ir inžinerinės 
infrastruktūros teritorijų užstatymas; statinių paskirtys – gamybos, pramonės, sandėliavimo, 
administracinės paskirties pastatai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai; pastatų aukštų 
skaičius nuo 1 iki 3 aukštų (sklype Nr. 3 - nuo 1 iki 2 aukštų).  
        Rengiant statybos projektus pastatų architektūra turi atitikti esminius statinio architektūros 
reikalavimus, nurodytus LR statybos įstatymo 5 straipsnyje: užtikrinti naujų pastatų tarpusavio ir 
supančios gamtinės ar urbanizuotos aplinkos elementų kompozicinius ryšius – mastelio, proporcijų, 
medžiaginių ir  spalvinių sprendimų darną; užtikrinti pastatų patalpų ir sklypų funkcinius, kompozicinius ir 
vizualinius ryšius tenkinti architektūros tektoniškumo sąlygas – teisingai atspindėti naudojamų statybos 
produktų, konstrukcijų ir formų savitarpio priklausomybę, kuriant statinių ir teritorijos visumos estetinį 
vaizdą. 
 

        Priklausomieji želdynai ir želdinių teritorijos: 
        Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (galiojanti suvestinė įsakymo 
redakcija) patvirtintu Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijose (žemės sklypuose) mažiausias želdynams priskiriamas plotas turi 
sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų nuo viso žemės sklypo(-ų) ploto. Atsižvelgiant į tai, kad dėl 
užstatymo specifikos žemės sklype Nr. 3 priklausomųjų želdynų ploto norma nenustatoma, žemės 
sklypuose Nr. 1 ir Nr. 2 priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys didinamos iki 12 procentų nuo 
viso šių žemės sklypų ploto. 
 

        Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
        Iki detaliojo plano keitimo Nekilnojamojo turto registre įregistruotų teritorijų, kuriose taikomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos, sudėtis, padėtis ir plotai tikslinami vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimais, atsižvelgiant į projektuojamų 
žemės sklypų ribas ir jų plotus bei planuojamoje teritorijoje ir jos aplinkoje esančių inžinerinės 
infrastruktūros objektų apsaugos zonas. Atsižvelgiant į tai, kad planuojama teritorija yra Šilutės požeminio 
vandens vandenvietės apsaugos zonos trečiojoje juostoje, visame projektuojamų žemės sklypų plote 
nustatomos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės ir naudojimo sąlygos - „Požeminio vandens 
vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)“. Teritorijos, kuriose taikomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pažymėtos grafiškai detaliojo plano brėžiniuose. 
 

        Servitutai: 
        Privažiavimui prie žemės sklypo Nr. 3, šiame žemės sklype esančių statinių aptarnavimui ir remontui 
bei inžinerinių tinklų tiesimui, aptarnavimui ir naudojimui žemės sklypuose Nr. 1 ir Nr. 2 nustatomi 
servitutai: 203 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis), 205 statinių 
servitutas (tarnaujantis), 222 servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines antžemines 
komunikacijas (tarnaujantis), viešpataujančiuoju nustatant žemės sklypą Nr. 3. 
        Žemės sklype Nr. 1 esančių statinių aptarnavimui ir remontui bei esamų inžinerinių tinklų 
aptarnavimui ir naudojimui žemės sklype Nr. 2 nustatomi servitutai: 205 statinių servitutas (tarnaujantis), 
225 servitutas – teisė aptarnauti, naudoti požemines antžemines komunikacijas (tarnaujantis), 
viešpataujančiuoju nustatant žemės sklypą Nr. 1. 
        Privažiavimui prie esamo transformatorinės pastato (unikalus daikto Nr. 8897-3009-5018) bei 
skirstomųjų elektros tinklų tiesimui, aptarnavimui ir naudojimui žemės sklype Nr. 2 nustatomi servitutai: 
203 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis) ir 222 servitutas – teisė tiesti, 
aptarnauti, naudoti požemines antžemines komunikacijas (tarnaujantis).  
      Nustatomų servitutų zonos yra pažymėtos grafiškai detaliojo plano brėžiniuose. 
 

        Kiti reikalavimai: 
        Siekiant užtikrinti atitinkamuose teisės norminiuose aktuose nustatytus aplinkos kokybės 
reikalavimus, vykdant ūkinę veiklą turi būti įgyvendinamos veiksmingos fizikinę taršą (triukšmą) 
ribojančios priemonės. 
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           Nustatomi reglamentai: 
          

           Žemės sklypas Nr. 1 
1. Žemės sklypo plotas: 21701 m2. 
2. Teritorijos naudojimo tipas: pramonės ir sandėliavimo teritorija. 
3. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė. 
4. Žemės sklypo naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 
5. Leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 12,0 m. 
6. Leidžiamojo pastatų aukščio altitudė: 18,00 m. 
7. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tankis: 40%. 
8. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tūrio tankis: 5. 
9. Užstatymo tipas: pramonės ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų užstatymas. 
10. Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: 12%. 
11. Pastatų aukštų skaičius: 1 – 3 aukštai. 
12. Statinių paskirtys: gamybos, pramonės, sandėliavimo, administracinės paskirties pastatai, kitos 

paskirties inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai. 
13. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:  
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas: 212 m2; 
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas: 768 m2; 
- Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis 

skirsnis), plotas: 33 m2; 
- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), plotas: 

21701 m2. 
14. Servitutai: 

      S1 - 203 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis), plotas: 928 m2,   
             aprašymas: servituto teisės naudotojas (-ai) žemės sklypo Nr. 3 valdytojai; 
      S2 – 222 Servitutas teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas   
              (tarnaujantis), plotas: 928 m2, aprašymas: servituto teisės naudotojas (-ai) žemės sklypo Nr. 3   
              valdytojai; 
      S3 - 205 Statinių servitutas (tarnaujantis), plotas: 46 m2, aprašymas: žemės sklypo Nr. 3 statinių   
             aptarnavimui ir remontui; 
      S4 - 105 Statinių servitutas (viešpataujantis), plotas: 65 m2, aprašymas: servituto teisė taikoma    
             žemės sklype Nr. 2; 
      S5 – 221 Servitutas teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis),   
             plotas: 661 m2, aprašymas: servituto teisė taikoma žemės sklype Nr. 2. 

15. Kiti reikalavimai: Veiksmingos fizikinę taršą (triukšmą) ribojančios priemonės. 
 

           Žemės sklypas Nr. 2 
1. Žemės sklypo plotas: 24562 m2. 
2. Teritorijos naudojimo tipas: pramonės ir sandėliavimo teritorija. 
3. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė. 
4. Žemės sklypo naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 
5. Leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 12,0 m. 
6. Leidžiamojo pastatų aukščio altitudė: 18,00 m. 
7. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tankis: 40%. 
8. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tūrio tankis: 5. 
9. Užstatymo tipas: pramonės ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų užstatymas. 
10. Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: 12%. 
11. Pastatų aukštų skaičius: 1 – 3 aukštai. 
12. Statinių paskirtys: gamybos, pramonės, sandėliavimo, administracinės paskirties pastatai, kitos 

paskirties inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai. 
13. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
- Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius, trečiasis 

skirsnis), plotas: 72 m2; 
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas: 1442 m2; 
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- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 
skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas: 4850 m2; 

- Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis 
skirsnis), plotas: 167 m2; 

- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), plotas: 1028 m2; 
- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), plotas: 

24562 m2. 
14. Servitutai: 
S6 - 203 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis), plotas: 1233 m2,  
       aprašymas: servituto teisės naudotojas (-ai) žemės sklypo Nr. 3 valdytojai; 
S7 - 203 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis), plotas: 342 m2,  
       aprašymas: privažiuoti prie transformatorinės pastato (unikalus daikto Nr. 8897-3009-5018); 
S8 - 205 Statinių servitutas (tarnaujantis), plotas: 65 m2, aprašymas: žemės sklypo Nr. 1 statinių  
       aptarnavimui ir remontui; 
S9 - 205 Statinių servitutas (tarnaujantis), plotas: 17 m2, aprašymas: žemės sklypo Nr. 3 statinių  
       aptarnavimui ir remontui; 
S10 - 222 Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas   
        (tarnaujantis), plotas: 1622 m2, aprašymas: servituto teisės naudotojas (-ai) žemės sklypo Nr.   
        3 valdytojai; 
S11 - 222 Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas   
        (tarnaujantis), plotas: 350 m2, aprašymas: elektros tinklams ir įrenginiams aptarnauti; 
S12 - 225 Servitutas – teisė aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis),  
        plotas: 661 m2, aprašymas: servituto teisės naudotojas žemės sklypo Nr. 1 valdytojas. 
15. Kiti reikalavimai: Veiksmingos fizikinę taršą (triukšmą) ribojančios priemonės. 

 

           Žemės sklypas Nr. 3 
1. Žemės sklypo plotas: 4040 m2. 
2. Teritorijos naudojimo tipas: pramonės ir sandėliavimo teritorija. 
3. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė. 
4. Žemės sklypo naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 
5. Leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 10,0 m. 
6. Leidžiamojo pastatų aukščio altitudė: 16,50 m. 
7. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tankis: 94%. 
8. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tūrio tankis: 7. 
9. Užstatymo tipas: pramonės ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų užstatymas. 
10. Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: 0%. 
11. Pastatų aukštų skaičius: 1 – 2 aukštai. 
12. Statinių paskirtys: gamybos, pramonės, sandėliavimo paskirties pastatai, kitos paskirties 

inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai. 
13. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas: 23 m2; 
- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), plotas: 4040 

m2. 
14. Servitutai: 
S13 - 103 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis), plotas: 928 m2,   
         aprašymas: servituto teisė taikoma žemės sklype Nr. 1; 
S14 - 103 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis), plotas: 1233 m2,  
         aprašymas: servituto teisė taikoma žemės sklype Nr. 2; 
S15 - 105 Statinių servitutas (viešpataujantis), plotas: 46 m2, aprašymas: servituto teisė taikoma  
         žemės sklype Nr. 1; 
S16 - 105 Statinių servitutas (viešpataujantis), plotas: 17 m2, aprašymas: servituto teisė taikoma  
         žemės sklype Nr. 2; 

      S17 – 218 Servitutas teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas     
               (viešpataujantis), plotas: 928 m2, aprašymas: servituto teisė taikoma žemės sklype Nr. 1; 
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      S18 – 218 Servitutas teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas   
               (viešpataujantis), plotas: 1622 m2, aprašymas: servituto teisė taikoma žemės sklype Nr. 2. 

15. Kiti reikalavimai: Veiksmingos fizikinę taršą (triukšmą) ribojančios priemonės. 
 

5.2. Inžinerinė infrastruktūra 
5.2.1. Susisiekimo komunikacijos (eismo organizavimas) 

        Nagrinėjamoje teritorijoje automobilių transporto eismas vyksta Pramonės gatve (gatvės kategorija 
C2, atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 20 m). Ši gatvė yra valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 
4209 Šilutė-Ramučiai-Gardamas ruožas, planuojama teritoriją į kelio apsaugos zoną nepatenka.  
        Įvažiavimai/išvažiavimai į projektuojamus žemės sklypus Nr. 1 ir Nr. 2 yra esami iš Pramonės  
gatvės. Privažiuoti prie žemės sklypo Nr. 3 numatoma per žemės sklypus Nr. 1 ir Nr. 2. Tam tikslui šiuose 
žemės sklypuose nustatomi servitutai – 203 Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis 
(tarnaujantis). Kelio servituto zonos Nr. S1 ir Nr. S6 pažymėtos grafiškai detaliojo plano brėžiniuose.         
        Privalomos automobilių stovėjimo vietos įrengiamos formuojamų žemės  sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 ribose 
(kiemo aikštelėse), įvertinant ir žemės sklypui Nr. 3 privalomą automobilių stovėjimo vietų skaičiaus 
normą. Įrengiamų automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius, priklausomai nuo statinių paskirties, 
privalo tenkinti statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus (30 lentelė) reikalavimus: 

- administracinės paskirties pastatams - 1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto; 
- gamybos ir pramonės paskirties pastatams - 1 vieta 100 m2 darbo patalpų ploto; 
- sandėliavimo paskirties pastatams - 1 vieta 200 m2 sandėlių ploto. 

        Konkretus įrengiamų automobilių stovėjimo vietų skaičius ir stovėjimo aikštelių įrengimo vietos 
nustamos rengiant statybos projektus. 

5.2.2. Inžineriniai tinklai 
        Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo tinklai: 
 

        Planuojamoje teritorijoje esančių statinių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos 
yra prijungtos prie centralizuotų (komunalinių) vandentiekio ir nuotekų tinklų. Rekonstruojamų ar statomų 
pastatų vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo sistemos turi būti prijungtos prie Pramonės gatvės 
juostoje (inžinerinių komunikacijų koridoriuje) esančių komunalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų. 
        Paviršinės nuotekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 
patvirtinto Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento (galiojanti suvestinė redakcija) reikalavimais. 
Paviršinės nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų turi būti surenkamos į paviršinių nuotekų surinkimo 
sistemą (-as) ir, prieš išleidžiant į centralizuotą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą, turi būti valomos, 
apskaitomos ir vykdoma jų kokybės kontrolė. 
        Projektuojant teritorijos užstatymą turi būti išlaikyti statybos techniniame reglamente STR 
2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinė sistema. Lauko inžineriniai tinklai“ 
nustatyti atstumai tarp statinių, želdinių ir inžinerinių tinklų.  Esant reikalui, esami vandentiekio ir nuotekų 
tinklai iš statinių statybos zonų iškeliami teisės aktais nustatyta tvarka. Statybos projektams rengti turi 
būti gautos vandentiekio ir nuotekų tinklų valdytojo prisijungimo sąlygos.  
        Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose ūkinė 
veikla turi būti vykdoma vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus 
dešimtojo skirsnio reikalavimais. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, 
įrengiamų iki 2,5 m gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra 
po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos 
(SŽNSĮ, 42 straipsnis, 1 dalis). 
 

        Elektros tinklai: 
        Planuojamoje teritorijoje esančių statinių elektros įrenginiai yra prijungti prie skirstomųjų elektros 
tinklų. Rekonstruojant ar statant statinius turi būti išlaikyti „Elektros tinklų apsaugos taisyklėse“ (LR 
energetikos ministro 2010-03-29 įsakymas Nr. 1-93, galiojanti suvestinė redakcija) nustatyti vertikalūs ir 
horizontalūs atstumai tarp statinių, želdinių ir inžinerinių tinklų.  Esant reikalui, esami elektros tinklai iš 
statinių statybos zonų iškeliami teisės aktais nustatyta tvarka. Statybos projektams rengti turi būti gautos 
elektros tinklų valdytojo prisijungimo sąlygos. 
        Žemės sklype Nr. 2 esančių skirstomųjų elektros tinklų ir įrenginių apsaugos zonų ribose nustatomas 
222  servitutas - teisė  tiesti, aptarnauti, naudoti požemines antžemines komunikacijas (tarnaujantis), o 
privažiavimui  prie esamo  transformatorinės  pastato (unikalus  daikto Nr. 8897-3009-5018) nustatomas  
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203 kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis).  
        Elektros tinklų apsaugos zonose ūkinė veikla turi būti vykdoma vadovaujantis LR specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus ketvirtojo skirsnio reikalavimais. Požeminių elektros kabelių linijos 
apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi 
puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta (SŽNSĮ, 24 straipsnis, 3 dalis), 
transformatorinės apsaugos zona yra 5 metrų pločio žemės juosta aplink transformatorinę ir oro erdvė virš 
šios juostos (SŽNSĮ, 24 straipsnis, 7 dalis). 
 

       Viešųjų ryšių tinklai: 
        Esami pastatai yra prijungti prie viešųjų ryšių tinklų. Rekonstruojant ar statant statinius viešųjų ryšių 
tinklai neturi patekti po statiniais ar į gatvės važiuojamąją dalį, taip pat turi būti išlaikyti „Elektroninių 
ryšių infrastruktūros, įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėse“ (LR ryšių reguliavimo 
tarnybos direktoriaus 2011-11-14 įsakymas Nr. 1V-978, galiojanti suvestinė redakcija) nustatyti vertikalūs 
ir horizontalūs atstumai tarp statinių, želdinių ir inžinerinių tinklų. Esant reikalui, esami viešųjų ryšių 
tinklai iš statinių statybos zonų iškeliami teisės aktais nustatyta tvarka, naujas požemines viešųjų ryšių 
tinklų linijas įrengiant inžinerinių komunikacijų koridoriuje nuo artimiausio ryšių kabelių kanalo šulinio. 
Statybos projektams rengti turi būti gautos viešųjų ryšių tinklų valdytojo prisijungimo sąlygos. 
        Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonose ūkinė veikla turi būti vykdoma 
vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus vienuoliktojo skirsnio 
reikalavimais. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių 
tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, 
vanduo virš jos ir žemė po šia juosta (SŽNSĮ. 45 straipsnis, 1 dalis). 
 

        Pastabos: 
1. Inžineriniams tinklams tiesti iki žemės sklypo Nr. 3 ir (ar) esamiems inžineriniams tinklams aptarnauti 
ir naudoti žemės sklypuose Nr. 1 ir Nr. 2 nustatomi servitutai 222 Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, 
naudoti požemines antžemines komunikacijas (tarnaujantis), viešpataujančiuoju nustatant sklypą Nr. 3. 
2. Inžinerinės infrastruktūros tinklų apsaugos zonos ir servitutų zonos pažymėtos grafiškai detaliojo plano 
brėžiniuose. 
 

6. Gaisrinė sauga 
        Planuojama teritorija yra viešojo vandens tiekėjo aptarnaujamoje centralizuotų vandentiekio tinklų 
teritorijoje. Gaisrinio vandens tiekimas numatomas iš Pramonės gatvės juostoje esančios centralizuotų 
vandentiekio tinklų linijos d110, artimiausias gaisrinis hidrantas yra vandentiekio šulinyje Nr. 85. Gaisrinio 
vandens tiekimo sistemos projektuojamos, statomos ir naudojamos vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2007-02-22 įsakymu Nr. 1-66 (2009-05-22 įsakymo Nr. 
1-168 redakcija) patvirtintų galiojančios suvestinės redakcijos „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir 
statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių" reikalavimais. Atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių 
tiesiamą vanens liniją, nuo gaisrinių hidrantų iki esamų ar planuojamų statyti pastatų perimetro 
tolimiausių taškų turi būti ne didesnis nei 200 m. 
        Teritorijos naudojimo reglamentuose nustatytos galimos pastatų paskirtys – administracinės 
paskirties pastatai (statinių grupė P.2.2), gamybos, pramonės paskirties pastatai (statinių grupė P.2.8), 
sandėliavimo paskirties pastatai (statinių grupė P.2.9). Statiniai projektuojami, statomi ir naudojami 
vadovaujantis „Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais“ (PAGD prie VRM direktoriaus 2010-12-07 
įsakymas Nr. 1-338, galiojanti suvestinė redakcija), „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių 
gaisrinės saugos taisyklėmis“ (PAGD prie VRM direktoriaus 2012-02-06 įsakymas Nr. 1-45), „Bendrosiomis 
gaisrinės saugos taisyklėmis“ (PAGD prie VRM direktoriaus 2005-02-18 įsakymas Nr. 64, galiojanti 
suvestinė redakcija) ir kitų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Žaibosaugos 
sistemos įrengiamos vadovaujantis STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių 
apsauga nuo žaibo“. Rengiant statybos projektus, priešgaisriniai atstumai tarp pastatų lauko sienų, 
priklausomai nuo jų atsparumo ugniai laipsnio, turi būti nustatomi vadovaujantis „Gaisrinės saugos 
pagrindinių reikalavimų“ XIII skyriaus reikalavimais:  
 

Pastato atsparumo 
ugniai laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis 
I II III 

I 6 8 10 
II 8 8 10 
III 10 10 15 
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        Priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, esančių tame pačiame ar skirtinguose sklypuose, gali būti 
neišlaikomi, kai jų užstatymo plotas, įvertinant ir neužstatytą žemės plotą tarp jų, neviršija tos pačios 
paskirties pastatams nustatyto gaisrinio skyriaus ploto. Neužstatytas žemės plotas tarp pastatų 
skaičiuojamas nuo pastato iki gretimo pastato norminiu atstumu nutolusių tolimiausių vietų (93.1 
punktas). Jei priešgaisrinis atstumas tarp pastatų yra mažesnis už reikalaujamą, gaisro plitimas ribojamas 
priešgaisrinėmis užtvaromis, kurios atskiria gretimus pastatus ir savo konstrukcijos ypatumais užtikrina, 
kad kilus gaisrui vienoje priešgaisrinės užtvaros pusėje, jis neišplistų į už jos esantį gretimą pastatą ( 94 
punktas). 
        Atstumas nuo Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos buveinės (Lietuvininkų g. 22) iki 
planuojamos teritorijos (Pramonės g. 4), važiuojant Lietuvininkų, H. Šojaus, Cintijoniškių ir Pramonės 
gatvėmis, yra 1,7 km. 

 

 

 
16 pav. Gaisrinės technikos privažiavimo kelių schema 

 

7. Atliekų tvarkymas 
        Atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu bei Lietuvoss 
Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217  (LR aplinkos ministro 2017-10-09 įsakymo 
Nr. D1-831 redakcija) patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Vykdant ūkinę veiklą susidarančios 
atliekos turi būti rūšiuojamos ir kaupiamos tam tikslui skirtose talpyklose (konteineriuose) ir periodiškai 
perduodamos utilizuoti nustatyta tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams. Atliekų surinkimo konteinerių 
aikštelės įrengiamos atliekų turėtojų teritorijose (žemės sklypuose), konkrečios jų įrengimo vietos 
nustatomos rengiant statybos projektus. 
  

8. Detaliojo plano sprendinių vertinimas aplinkos kokybės ir higieninės būklės aspektu 
        Planuojama teritorija yra urbanizuotoje Šilutės miesto dalyje - verslo, pramonės ir logistikos 
teritorijoje, kuri neturi saugomos teritorijos statuso ir nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 
ar gamtinio karkaso teritorijas, taip pat planuojamos teritorijos aplinkoje nėra paviršinio vandens telkinių, 
kuriems yra arba turi būti nustatytos apsaugos zonos ir (ar) pakrantės apsaugos juostos. Vadovaujantis 
LR aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. D1-655 patvirtintų potvynių grėsmės ir rizikos 
žemėlapių duomenimis, planuojama teritorija nepatenka į potvynių grėsmės teritorijas. 
        Planuojamoje teritorijoje (suformuotuose žemės sklypuose) ūkinę veiklą vykdo statybos darbų 
paslaugas teikiančios ir kelių priežiūrą vykdančios įmonės, detaliojo plano sprendiniais vykdomų ūkinių 
veiklų pobūdžiai nekeičiami. Planuojamos teritorijos aplinkoje (vykdomų ūkinių veiklų galimo poveikio 
zonoje) gyvenamosios ir (ar) visuomeninės paskirties teritorijų nėra, teritorija nepatenka į Šilutės miesto 
tyliąsias viešąsias ar tyliąsias gamtos zonas, reikšmingų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių nėra.  
        Darnaus vystymosi instituto 2021 metais parengtos Šilutės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 
ataskaitos už 2020 metus duomenimis, tiriamuoju laikotarpiu (2020 m. I - IV ketvirčiai) Pramonės gatvės  
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aplinkoje (matavimo vietos koordinatės X=6138204, Y=339770) nėra užfiksuota aplinkos oro taršos azoto 
dioksidu  (NO2), sieros dioksidu  (SO2) ir lakiųjų organinių junginių  ((LOJ)  benzeno, tolueno, etilbenzeno,   
m/p-ksileno ir o-ksileno (BTEX)) teisės aktuose nustatytų ribinių verčių viršijimų, tai yra foninė oro teršalų 
koncentracija planuojamos teritorijos aplinkoje nesiekia didžiausių leidžiamų koncentracijų (DLK).        
Vykdomų ūkinių veiklų technologiniuose procesuose aplinkai pavojingos medžiagos nenaudojamos, 
pavojingų cheminių medžiagų dirvožemyje koncentracija planuojamoje teritorije neviršija atitinkamomis 
higienos normomis ir kitais teisės aktais nustatytų DLK. 
        Fizikinės taršos aspektu, nagrinėjamos teritorijojos aplinkoje yra būdingas gamybinės – komercinės 
veiklos ir transporto (kelių, geležinkelių) sąlygojamas triukšmas, kitų reikšmingų fizikinės taršos 
(vibracijos, jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės ir t.t.) šaltinių  planuojamos teritorijos 
aplinkoje nėra. Vertinant kaimyninėje teritorijoje (Geležinkelio g., prie pastato Nr. 6b) vykdyto transporto 
triukšmo monitoringo rezultatus, Pramonės gatvės aplinkoje galimi transporto keliamo triukšmo 
ekvivalentinio garso slėgio ir maksimalaus garso slėgio lygių ribinių dydžių viršijimai. Triukšmo šaltinių 
valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti (numatyti veiksmingas priemones), 
kad naudojamų įrenginių, inžinerinių statinių ir sistemų, vykdomos ūkinės veiklos ir jos lemiamo triukšmo 
lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių (HN 
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“). 
 

        Planuojama teritorija yra Šilutės požeminio vandens vandenvietės  apsaugos zonos trečiojoje 
juostoje. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose ūkinė veikla (jos plėtra) turi būti vykdoma 
vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 106 straipsnyje reikalavimais. 
 

        Esant kriterijams, nustatytiems LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, 
kiekvienos konkrečios ūkinės veiklos atveju turi būti atliekama atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo ir (arba) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. 
 

9. Teisės aktai, kuriais vadovaujanti parengtas detalusis planas 
1. LR teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12, Nr. I-1120 (galiojanti suvestinė redakcija). 
2. LR žemės įstatymas, 1994-04-26, Nr. I-446 (galiojanti suvestinė redakcija).  
3. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166. 
4. LR statybos įstatymas, 1996-03-19, Nr. I-1240 (galiojanti suvestinė redakcija).  
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12. LR atliekų tvarkymo įstatymas, 1998-06-16, Nr. VIII-787 (galiojanti suvestinė redakcija). 
13. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įrašų keitimo Nekilnojamojo turto kadastre ir nekilnojamojo turto 
registre aprašas, LR žemės ūkio ministro 2019-12-19 įsakymas Nr. 3D-711. 
14. Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, LR aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymas Nr. D1-1009 
(galiojanti suvestinė redakcija). 
 

15. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, LR aplinkos ministro 2014-02-02 įsakymas Nr. 
D1-8 (galiojanti suvestinė redakcija).  
20. Teritorijų planavimo normos, patvirtintos LR aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-7 (galiojanti suvestinė 
redakcija). 
21. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinta LRV 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 (LRV 
2005-06-23 nutarimo Nr. 695 galiojanti suvestinė redakcija). 
22. Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai, 
patvirtinta LRV 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 (LRV 2013-12-18 nutarimo Nr.1267 galiojanti suvestinė redakcija).   
23. STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“. 
24. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“. 
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34. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“. 
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40. Nuotekų tvarkymo reglamentas, LR Aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymas Nr. D1-236 (galiojanti suvestinė 
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