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Įregistruotas žemės sklypas
kad.Nr.1901/0009:177
Komercinės paskirties objektų teritorijos

Įregistruotas žemės sklypas
kad.Nr.1901/0009:175
Komercinės paskirties objektų teritorijos,
nuosavybė UAB "Autofortas"

Įregistruotas žemės sklypas
kad.Nr.1901/0009:103
Komercinės paskirties objektų teritorijos

Įregistruotas žemės sklypas
kad.Nr.1901/0009:29
Komercinės paskirties objektų teritorijos
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DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONA (po 2 m)

RYŠIŲ KABELIO APSAUGOS ZONA (po 2 m)

VANDENTIEKIO APSAUGOS ZONA (po 2,5 m)

ELEKTROS KABELIO APSAUGOS ZONA (po 1 m)

FEKALINĖS KANALIZACIJOS APSAUGOS ZONA (po 2,5 m)

PČ

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ TERITORIJOS (K)

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTO SKLYPO
RIBOS, KURIOS ATITINKA PLANUOJAMO SKLYPO RIBAS

DETALIOJO PLANO GALIOJIMO RIBA (SUTAMPA SU
SKLYPO RIBA)

ESAMAS PRIEŠGAISRINIS HIDRANTAS

GRETIMŲ ĮREGISTRUOTŲ SKLYPŲ RIBOS 

ESAMAS ĮVAŽIAVIMO/IŠVAŽIAVIMO Į SKLYPĄ VIETA 

ESAMI PASTATAI

STATINYS - 9-OJO FORTO GATVĖ

ESAMA ASFALTO DANGA

LIETAUS KANALIZACIJOS APSAUGOS ZONA (po 2,5 m)

TRANSPORTO JUDĖJIMAS

ESAMA 9-OJO FORTO GATVĖS AŠIS

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

ŠILUMOS TINKLŲ (neveikiančių) APSAUGOS ZONA (po 5 m)

181

ESAMA VAŽIUOJAMOJI DALIS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE 

AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETOS

STATYBINĖ ZONA (tinklų apsaugos zonoje galima tik iškėlus 
ar perkėlus esamus inžinerinius tinklus

STATYBINĖS ZONOS RIBA (PASTATŲ AUKŠTIS IKI 8,5M)

STATYBINĖS ZONOS RIBA (PASTATŲ AUKŠTIS IKI 30M)

SAUGOTINAS MEDIS - PUŠIS PAPRASTOJI

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI

1 2
3 4

T

TERITORIJOS NAUDOJIMO TIPAI
PA-  pastatų teritorija 

T - Pagrindinė žemės naudojmo paskirtis (KT - kitos paskirties žemė) 
1 - žemės naudojimo būdas 

3 - Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis, %
4 - leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas 
5 - užstatymo tipas (lp-laisvas užstatymas) 
6 - priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %

2 - leistinas pastatų aukštis (metrais)

1
2

1 - sklypo numeris
2 - sklypo plotas, m2

5 6

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIAI SPRENDINIAI

SKLYPO
NR.

SKLYPO
(JO DALIES)
PLOTAS M²

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS NAUDOJIMO REIKALAVIMAI PAPILDOMI TERITORIJOS NAUDOJIMO
REGLAMENTAI

TERITORIJOS
NAUDOJIMO

TIPAS

ŽEMĖS
NAUDOJIMO
PASKIRTIS

ŽEMĖS
NAUDOJIMO

BŪDAI

UŽSTATYMO
TANKIS, %

UŽSTATYMO
INTENSYVUMAS
AR UŽSTATYMO
TŪRIO TANKIS

UŽSTATYMO
TIPAS

GALIMI ŽEMĖS
SKLYPŲ DYDŽIAI

PRIKLAUSO-
MŲJŲ

ŽELDYNŲ IR
ŽELDINIŲ

TERITORIJŲ
DALYS, %

STATINIŲ
PASKIRTYS

NUO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS,

m

ALTITUDĖ,
m

MAŽIAUSI,
M²

DIDŽIAUSI,
M²

1 10547 PA-paslaugų
teritorija

KT- kitos
paskirties
žemė

K-komercijos
paskirties

objektų teritorijos;

100 ----- ----- 1030 Paslaugų,
administracinė,
prekybos,
maitinimo,
esamas
sandėliavimo
(tik įmonės
poreikiams
tenkinti)

LP-
laisvas

užstatymas

280% 1. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos - 0,0124 ha,
ESAMA (47 straipsnis; III skyrius, dvyliktasis skirsnis);
2. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų
ūkio paskirties žemėje - 0,0002ha, NAIKINAMA (tokios spec
sąlygos įstatyme nėra);
3. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo
infrastruktūros apsaugos zonos -  0,3118ha, ESAMA
(41 straipsnis; III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
4. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos - 0,0211ha, ESAMA
(29 straipsnis; III skyrius, šeštasis skirsnis) ;
5. Elektros tinklų apsaugos zonos - 0,0826 ha, ESAMA
(23 straipsnis; III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
6. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugos zonos - 0,0097 ha, ESAMAS (44 straipsnis; III
skyrius, vienuoliktasis skirsnis);
7. Aerodromo apsaugos zonos - 1,0547 ha; NUSTATOMA
(14 straipsnis; III skyrius, pirmasis skirsnis)

LEISTINAS PASTATŲ
AUKŠTIS

APRIBOJIMAI (pagal Lietuvos Respublikos
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą,

įsigaliojusį 2020-01-01d.)

SKLYPO
NR.

SKLYPO KAMPŲ
PAŽYMĖJIMAS

PLANE

SKLYPO (JO DALIES)
KAMPŲ KOORDINATĖS

X Y
1 6088951.23 492185.51

6088959.36 492198.02
6088922.78  492234.15
6088921.93 492317.43
6088897.03 492320.78
6088858.37 492326.00
6088854.63 492300.55
6088830.70 492303.77
6088819.78 492232.78
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(NEGAVUS GRETIMŲ SKLYPŲ SAVININKŲ SUTIKIMŲ)
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Atestato Nr. Pareigos
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V., Pavardė Data

1:1000 1

2019.10ATP 1844 9-ojo Forto g. 63, KaunasJ. Kalvinskaitė

DP

ARCH

Parašas

Jurgitos Kalvinskaitės individuali veikla
Nr.347272
Partizanų g. 210-39, Kaunas
El.p.:jurgita.kalvinskaite@gmail.com
Tel.: 8-601 36731

ATP 1844
ATP 1844

Plano organizatorius:  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius
Plano iniciatorius:  UAB "Autofortas"

PAGRINDINIS BRĖŽINYS2019.10
2019.10

Žemės sklypo 9-ojo Forto g. 63, Kaune,
detaliojo planas koregavimas

J. Kalvinskaitė
J. Kalvinskaitė

IŠTRAUKA IŠ KAUNO M. BENDROJO PLANO

IŠTRAUKA IŠ SUSISIEKIMO SPRENDINIŲ
BRĖŽINIO (BENDROJO PLANO)

IŠTRAUKA IŠ AUKŠTYBINIŲ PASTATŲ
SPECIALIOJO PLANO

DUOMENYS APIE SKLYPĄ:

KAD.NR.1901/0009:120

-Žemės sklypo naudojimo būdas:

komercinės paskirties objektų teritorijos;

-Sklypo plotas: 1,0547 ha;

-Pastatai: automobilių remonto dirbtuvės (1999-0006-0075),

sargo namelis (1999-0006-0097),

sandėliavimo paskirties pastatas (4400-4768-6382),

kiti inžineriniai statiniai (4400-0679-4934)

-Pastatų savininkas UAB "Autofortas";

-Sklypo savininkas: Lietuvos Respublika;

-Sklypo nuomininkas: UAB "Autofortas"

ŽEMĖS SKLYPO 9-OJO FORTO G. 63, KAUNE,  DETALIOJO PLANAS KOREGAVIMAS

PASTABOS:

1. Planavimo tikslas: Koreguoto žemės sklypo 9-ojo Forto g. 63, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 20 d.
sprendimu Nr. T-314 „Dėl žemės sklypų 9-ojo Forto g. 60 ir 9-ojo Forto g. 60A detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant pakeisti žemės sklypo 9-ojo Forto g. 63
teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus,  vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
2. Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl žemės sklypo 9-ojo Forto g. 63, Kaune, detaliojo
plano koregavimo  Nr.A-631 (2019-02-21), Teritorijų  planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. 70-28-42 (2019-10-23), Kauno m. savivaldybės administracijos
direktoriaus patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa- teritorijų planavimo dokumento parengimo planu
3. Sklypo plotai ir kampų koordinatės nurodytos pagal patvirtintus kadastrinius matavimus.
4. Dydžiai pateikiami metrais, plotai - kvadratiniais metrais.
5. Detaliojo plano galiojimo riba sutampa su planuojamo sklypo riba.
6. Į teritoriją  patenkama iš C1 kategorijos 9-ojo Forto gatvės. Privažiavimas iki planuojamos teritorijos numatomas ir per besirobojantį  sklypą
kad.Nr.1901/0009:175, kuris nuosavybės teise priklauso UAB "Autofortui".
7. Planuojama teritorija yra aprūpinta vandeniu, lietaus ir fekaline kanalizacija nuo UAB "Kauno vandenys" eksploatuojamų  tinklų, taip pat sklype esantys statiniai
yra prijungti prie elektros tinklų, dujų trasos, interneto.  Teritorijoje esanti šilumos tinklų trasa yra neveikianti.
8. Tiesiant naujus inžinerinius tinklus per kitus sklypus, turi būti gauti tų sklypų  savininkų  sutikimai pagal lr nustatytus reikalavimus. Nutiesus inžinerinius tinklus, į
sklypų registro dokumentus turi būti įrašyti apribojimai nuo jų. Apribojimų  plotus nustatyti geodezinių  matavimų  metu. Esant poreikiui techninio projekto metu po
nurodoma užstatymo zona patenkančius inžinerinius tinklus būtina iškelti pagal techniniam projektui išduotus suinteresuotų institucijų reikalavimus.
9. Planuojamoje sklype stovi:  pastatas - automobilių  remonto dirbtuvės (unikalus Nr. 1999-0006-0075), sandėliavimo paskirties pastatas (4400-4768-6382).
Naujos pramonės ir sandėliavimo objektų  teritorijos šiame planuojamame sklype yra negalimos.
10. Planuojamoje teritorijoje numatomos apsaugos zonos, užstatymo zonos, nustatomi maksimalūs užstatymo tankio, intensyvumo bei leistino pastatų  aukščio
rodikliai. Objektų  statyba turi būti sprendžiama techniniais projektais pagal užsakovo techninę užduotį projektavimui bei suinteresuotų  institucijų  išduodamas
projektavimo sąlygas. Pastatų architektūra turi užtikrinti pastatų kompozicinį  ryšį, proporcijų, medžiagiškumo ir spalvinio sprendimo darną. Statiniai turi būti
išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai.
11. Planuojama teritorija patenka į Kauno aerodromo apsaugos zoną  E. Šioje teritorijoje (sklype) naujai statomų  ar rekonstruojamų  statinių  kartu su visais ant jų
sumontuotais įrenginiais absoliutus aukštis turi neviršyti 178 metrų altitudės.
12. Minimalus plotas žaliosioms zonoms - 10 %. Remiantis LR AM 2007-12-21 d. įsakymu Nr. D1-694 patvirtintą  „Atskirųjų  rekreacinės paskirties želdynų  plotų
normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašą“ . Želdynų vieta tikslinama techninio projekto metu.
13. Detaliajame plane nurodomos esamos įvažiavimo vietos į sklypą iš 9-ojo Forto gatvės.
14. Pasikeitus projektavimą  reglamentuojantiems dokumentams, statiniai turi būti projektuojami pagal tuo metu galiojančius lr projektavimą  normuojančius teisės
aktus.
15. Automobilių  parkavimas turi būti sprendžiamas sklypo ribose. Parkingų  talpumas turi būti numatytas pagal pastatų paskirtis ir jų parametrus, išlaikant LR
nustatytus atstumus iki kaimyninių sklypų ribų (jeigu atstumas didesnis ir patenka į gretimus sklypus - gauti raštiškus sutikimus).
16. Detaliojo plano koregavime numatomas gaisrų  gesinimo ir gelbėjimo automobilių  privažiavimas prie išorės gaisrų  gesinimo priemonių, važiuojant 9-ojo Forto
gatve. Gairo atveju numatoma naudotis esamais hidrantais, esančiai šalia planuojamos teritorijos (kitoje 9-ojo Forto gatvės pusėje). Statinių statybos zona nuo
gatvės  nutolusi 9 metrus. Tikslios būsimų pastatų vietos, privažiavimai prie jų ir apsisukimo aikštelės bus sprendžiamos techninių projektų metu.
17. Būtina užtikrinti greta esančių sklypų drenažo veikimą jei tai priklauso nuo sklype esančio drenažo.
18. Gretimose teritorijose vykdoma ūkinė veikla planuojamai teritorijai įtakos neturės.
19. Planuojamoje teritorijoje numatomas maksimalus pastatų aukštis 30metrų. Atstumas iki sklypo ribų nuo pastatų  (priestatų) iki 8,5 m aukščio – ne mažesnis
kaip 3,0 m. Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas
nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu;
20. Detaliojo plano sprendiniai neigiamų  socialinių  ekonominių  pasekmių  ir žalingo poveikio aplinkai neturės, nes planuojamas sklypas neprieštarauja Kauno
miesto bendrojo plano sprendiniams , korektūra patvirtinta 2019-05-11 tarybos sprendimu Nr. TS-196, T00083427, 2019-05-21.
21. Planuojama sklype auga saugotinas medis - pušis paprastoji. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus  2020-01-16 dienos
atlikta želdinių inventorizacija, planuojamame sklype pastatų techninio projekto metu numačius saugotino medžio kirtimą, prieš kertant medį būtina gauti iš Kauno miesto
savivaldybės administracijos kirtimo leidimą.

Parkavimo skaičiavimai:

Automobilius parkuoti numatoma sklypo ribose. Automobilių  vietų skaičius
skaičiuojamas vadovaujantis :
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
30 lentele, nustatomas toks automobilių stovėjimo vietų poreikis:

4.Administracinės paskirties pastatai  1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto;
5. Prekybos paskirties pastatai. 5.3 Ne maisto produktų  parduotuvės 1 vieta 30 m2
prekybos salės ploto;
6. Paslaugų  paskirties pastatai. 6.2 Automobilių  remonto įmonės 1 vieta 1 remonto
vietai;
16. Sandėliavimo paskirties pastatai (esamas pastatas, tik savo įmonės poreikiams
tenkinti) 1 vieta 200 m2 sandėlių ploto
Sklype esami pastatai: pastatas - automobilių  remonto įmonės (unikalus Nr.
1999-0006-0075) yra 3003kv.m. pagrindinio ploto, pastatas - sandėliavimo paskirties
pastatas (unikalus Nr. 4400-4768-638) yra 1300 kv.m. pagrindinio ploto.
Automobilių  remonto vietų 40, sandėliavimo paskirties patalpų -1300kv.m.,
administracinės paskirties patalpos - 300kv.m.

40*1 + 1300 / 200 + 300 / 25 = 59 automobilių  parkavimo vietos pagal STR
reikalavimus (numatoma įrengti 100 parkavimo vietų) .
Statinių techninio projekto metu automobilių poreikio skaičius turi būti tikslinamas pagal
techninio projekto duomenis ir tuo metu galiojančius teisės aktus.










