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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Detalaus plano tikslinimas rengiamas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 28

straipsnio 8 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. Įsakymu Nr. D1-8 „Dėl teritorijų 

planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo„ 318.3 ir 323.1 punktais. Detalusis planas 

tikslinamas keičiant statiniais užstatyti leidžiamą zoną, automobilių parkavimo, želdynų vietas, 

servitutus, nekeičiant detaliuoju planu nustatyto leistino užstatymo tankio, intensyvumo ir leistino 

statinių aukščio. 

Detaliojo planavimo tikslas: 

Detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų tikslinimas 

(tikslinama statinių statybos zona, statybos riba, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, susisiekimo 

komunikacijų išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis). 

2. ESAMA PADĖTIS

Buvęs vienas sklypas žemės sklypo Chemijos g. 27B, Kaune, formavimo ir pertvarkymo

projektu padalintas į du sklypus – Chemijos g. 27G ir Chemijos g. 27B, kuriems galioje esamas 2015 

vasario 2d. Kauno miesto savivaldybės įsakymu nr. A-258 patvirtintu „Žemės sklypo, esančio 

Chemijos g. 17, Kaunas (kad. Nr. 1901-0118-0015) detalusis planas“.  

2.1 Sklypas Chemijos g. 27G 

Žemės sklypo adresas: Chemijos g. 27G, Kaunas (Kadastrinis Nr. 1901/0118:28). 

Žemės sklypo plotas: 2,4295 ha. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; 

Nuosavybės teisė: Lietuvos Respublika. 

Sklypo naudotojas: UAB “Serfas”, į.k. 133830481 

Specialios naudojimo sąlygos: Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), Skirstomųjų dujotiekių apsaugos 

zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos 

zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 

skirsnis), Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius, 

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos 

zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos trečiasis skirsnis),  
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Esami servitutai: 

s1: Kiti servitutai (tarnaujantis) teise tiesti, naudoti ir aptarnauti geležinkelio privažiuojamaji 

kelia (unikalus Nr.4400-0255-0980), kuris nuosavybes teise priklauso UAB ,,LG Cargo“.  

s2: Kelio servitutas - teise važiuoti transporto priemonemis, naudotis pesciuju taku 

(tarnaujantis) sklypui adresu Chemijos g. 27G, Kaunas 

s3: Servitutas - teise tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis) sklypui adresu Chemijos g. 27B, Kaunas.  

s4: servitutas - teise tiesti, aptarnauti, naudoti po˛emines, ant˛emines komunikacijas 

(tarnaujantis) skirtas tiesti 0,4/10 kv kabeliu linijas ir statyti moduline transformatorine mtt tarp taškų 

nuo e1, e2, e3, e4 

Esami statiniai: 

Pastatatas Unikalus daikto 

numeris 

Daikto pagrindinė 

naudojimo paskirtis: 

Žymėjimas plane: 

Gamybinis pastatas 1997-4001-8060 Gamybos, pramonės 6G1b 

Sandėlis 1997-4001-8071 Sandėliavimo 7F1g 

Kompresorinė 1997-4001-8082 Gamybos, pramonės 8G1b 
Gamybinis pastatas 1997-4001-8093 Gamybos, pramonės 9G1b 
Gamybinis pastatas 1997-4001-8106 Gamybos, pramonės 10G1b 
Gamybinis pastatas 1997-4001-8117 Gamybos, pramonės 11G1b 
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2.2 Sklypas Chemijos g. 27B 

Žemės sklypo adresas: Chemijos g. 27B, Kaunas (Kadastrinis Nr. 1901/0118:157). 

Žemės sklypo plotas: 2,5369 ha. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; 

Nuosavybės teisė: Lietuvos Respublika. 

Sklypo naudotojas: UAB “Geležinkėlių krova”, į.k. 304936409 

Specialios naudojimo sąlygos: Viešuju ryšiu tinklu elektroniniu ryšiu infrastrukturos apsaugos 

zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis); Geležinkelio keliu ir ju irenginiu, geležinkelio želdiniu 

apsaugos zonos (III skyrius, treciasis skirsnis); Elektros tinklu apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 

skirsnis); Skirstomuju dujotiekiu apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis); Gamybiniu objektu 

sanitarines apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis); Šilumos perdavimo tinklu apsaugos zonos 

(III skyrius, dvyliktasis skirsnis); Vandens tiekimo ir nuoteku, paviršiniu nuoteku tvarkymo 

infrastrukturos apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis); Aerodromo apsaugos zonos (III 

skyrius, pirmasis skirsnis) 

Esami servitutai: 

s5: kiti servitutai (tarnaujantis) teise tiesti, naudoti ir aptarnauti geležinkelio privažiuojamaji 

kelia (unikalus nr.4400-0255-0980), kuris nuosavybes teise priklauso uab ,,LG cargo“. (92) 

s6: servitutas - teise tiesti, aptarnauti, naudoti po˛emines, ant˛emines komunikacijas 

(tarnaujantis) skirtas tiesti 0,4/10 kv kabeliu linijas ir statyti moduline transformatorine mtt tarp taškų 

nuo e1, e2, e3, e4 

s7:  kelio servitutas - teise važiuoti transporto priemonemis, naudotis pesciuju taku 

(tarnaujantis) sklypui adresu Chemijos g. 27G, Kaunas 

s8: servitutas - teise tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis) sklypui adresu Chemijos g. 27G, Kaunas ir tinklus prižiurincioms organizacijoms. 

Esami statiniai: 

Pastatatas Unikalus daikto 

numeris 

Daikto pagrindinė 

naudojimo paskirtis: 

Žymėjimas plane: 

Administracinis 1997-4001-8017 Administracinė 1B1p 

Administracinis 1997-4001-8028 Administracinė 2B5b 

Gamybinis pastatas 1997-4001-8039 Gamybos, pramonės 3G2b 
Gamybos, pramonės 1997-4001-8046 Gamybos, pramonės 4G1p 
Sargo namelis 1997-4001-8050 Kita 5F1b 
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2.3 Sklypų gretimybės. 

Sklypai yra apsupti pramonės objektų. Vakarinėje dalyje sklypas ribojasi su valstybine žeme, 

kurioje nėra suformuoti sklypai, šiaurinėje dalyje su sklypais, kurių naudojimo būdas komercinės 

paskirties objektų teritorijos ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, rytinėje pusėje yra sklypas, 

kurio naudojimo naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir Komercinės 

paskirties objektų teritorijos, taip pat rytinėje pusėje yra Chemijos gatvė, pietinėje pusėje esančio 

sklypo naudojimo būdas - Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos 

Gyvenamųjų namų artimiausioje aplinkoje nėra. 
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3.2 Transportas, automobilių parkavimas. 

Privažiavimai priešgaisrinei technikai įrengiami pagal str 2.03.02:2005 "gamybos, pramonės 

ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas" (prie pastatų ir inžinerinių statinių pagal visą jų ilgį turi būti 

užtikrintas priešgaisrinių automobilių privažiavimas: iš vienos pusės – kai pastato ar inžinerinio statinio 

plotis ne didesnis kaip 18 m ir iš dviejų pusių – kai plotis didesnis kaip 18 m, taip pat kai kiemai yra 

uždari ar pusiau uždari.)   

Sunkiojo ir lengvojo transporto judėjimas sklype planuojamas kietų dangų pravažiavimais.  

Sunkiojo transporto pakrovimo/iškrovimo aikštelės numatomos statinių viduje.  

Automobilių  stovėjimo vietos numatomos šalia statomų statinių zonų, bei sklypo kraštuose. 

Automobilių vietų poreikis sklype Chemijos g.27G: 

Pastato (patalpų) paskirtis Patalpų plotas, m2 
Minimalus 

automobilių stovėjimo 
vietų skaičius 

10G1b (gamybos paskirties pastatai) 925,48 9,2548 
11G1b (gamybos paskirties pastatai) 1004,04 10,0404 
6G1b (gamybos paskirties pastatai) 5159,14 51,5914 
7F1b (sandėliavimo paskirties pastatai) - 
8G1b (gamybos paskirties pastatai) - 
9G1b (gamybos paskirties pastatai) 900 9 
Planuojamas gamybos paskirties pastatas 3670 36,7 
Planuojamas sandėliavimo paskirties pastatas 600 3 

VISO: 120 
Detaliojo plano tikslinimu sklype numatoma 189 automobilių vietos. 

Automobilių vietų poreikis sklype Chemijos g.27B: 

Pastato (patalpų) paskirtis Patalpų plotas, m2 
Minimalus 

automobilių stovėjimo 
vietų skaičius 

1B1p (administracinės paskirties pastatai) 72,54 2,9016 
2B5b (administracinės paskirties pastatai) 4079,00 163,16 
3G2b (gamybos paskirties pastatai) 5917,54 59,1754 
4G1p (gamybos paskirties pastatai) 580,48 5,8048 
5F1b (kitos paskirties pastatai) 11,76 - 
Planuojami sandėliavimo paskirties pastatai 5290 27 

VISO: 260 
Detaliojo plano tikslinimu numatoma 260 automobilių vietos.  

Iš viso sklypuose numatomos 449 automobilių stovėjimo vietos, tad sprendiniai tenkina poreikius. 
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3.3 Želdiniai. 

Želdiniai planuojami sklypo kraštuose bei tarpe tarp esamų ir naujai planuojamų statinių, taip 

pat naudojamas vejos korys automobilių stovėjimo vietose. Numatoma sklypo apželdinta dalis 

nekeičiama – 20%.  Sklype adresu Chemijos g. 27G želdynų plotų numatoma 4860 m2, o Chemijos g. 

27B – 6570 m2.  

Sklypuose augantys saugotini medžiai turi būti tvarkomi vadovaujantis "saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu". Medžių kirtimui turi būti gauti 

reikiami leidimai iš Kauno m.sav. administracijos. Techninio projekto rengimo metu atstumas nuo 

planuojamų pastatų, statinių ar inžinerinių tinklų iki kiekvieno medžio turi būti tikslinamas atskirai ir 

nustačius, kad medis yra geros ar patenkinamos būklės ir netrukdo statybai, jis turi būti išsaugotas. 

3.4 Servitutai. 

Detaliojo plano tikslinimu esami servitutai (brėžinyje s2, s3, s7, s8) sklypams Chemijos g. 

27G ir Chemijos g. 27B keičiami naujais, pažymėtais brėžinyje S9, S10, S11, S12. Kiti įregistruoti 

servitutai nekeičiami (S1, S4, S5, S6). 

3.5 Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas: 

Nr. Reglamentas Pagal patvirtintą 

detalųjį planą 

Po detalaus plano 

tikslinimo 

Pastabos 

1. Sklypo užstatymo

intensyvumas

200% 200% Nekeičiama 

2. Sklypo užstatymo tankumas 80% 80% Nekeičiama 

3. Maksimalus leistinas

aukštingumas

7-30 m. 7-30 m. Nekeičiama 

4. Žemės naudojimo būdas Pramonės ir 

sandėliavimo 

objektų teritorijos 

Pramonės ir 

sandėliavimo 

objektų teritorijos 

Nekeičiama 

4. GALIMOS TEIGIAMOS AR NEIGIAMOS SPRENDIMO PRIĖMIMO PASEKMĖS.

Patikslinti detaliojo plano sprendiniai neturės neigiamos įtakos gretimų sklypų

eksploatavimui ir nesukels neigiamų padarinių gyvenimo kokybei. 

Pagerėja sklypo funkciniai planiniai sprendiniai.     

Architektas Lukas Venslovas 




	Kauno miesto savivaldybės administracijos
	Miesto planavimo ir architektūros skyriui
	PRAŠYMAS

	SP-ITS.pdf
	Sheets and Views
	its-sp


	SP.pdf
	Sheets and Views
	sp


	
	Kauno miesto savivaldybės administracijos
	Miesto planavimo ir architektūros skyriui
	PRAŠYMAS


	TP-27G-sp its chemijos 27g.pdf
	Sheets and Views
	sp its chemijos 27g


	TP-27G-sp didelis chemijos 27g.pdf
	Sheets and Views
	sp didelis chemijos 27g


	TP-27B-sp its chemijos 27b.pdf
	Sheets and Views
	sp its chemijos 27b


	TP-27B-sp didelis chemijos 27b.pdf
	Sheets and Views
	sp didelis chemijos 27b


	TP DPK chemijos 27 04-25-dp koreg.pdf
	Sheets and Views
	dp koreg


	
	Kauno miesto savivaldybės administracijos
	Miesto planavimo ir architektūros skyriui
	PRAŠYMAS



