VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL TERITORIJOS TARP RINKTINĖS, TRIMITŲ GATVIŲ IR PRAVAŽIAVIMO
KELIO PRIE TRIMITŲ G. 8 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008 m. gruodžio 3 d. Nr. 1-739
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 1-1451 „Dėl Tarybos 2006-04-26
sprendimo Nr. 1-1130 ,,Dėl paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžių patvirtinimo“
pakeitimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti teritorijos tarp Rinktinės, Trimitų gatvių ir pravažiavimo kelio prie Trimitų g. 8
detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį):
1.1. sklypo Nr. 1:
1.1.1. ribas ir plotą – 5043 (penkių tūkstančių keturiasdešimt trijų) kv. m;
1.1.2. paskirtį – kitos paskirties;
1.1.3. naudojimo būdą – komercinių objektų teritorijos (indeksas K);
1.1.4. naudojimo pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (indeksas K1);
1.1.5. statinių aukštų skaičių – iki 10 aukštų;
1.1.6. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – 25–35 m;
1.1.7. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 144,0 m;
1.1.8. užstatymo tankį – iki 70 proc.;
1.1.9. užstatymo intensyvumą – iki 3,0;
1.1.10. dalies 1s, pažymėtos skaičiais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 24, 628 (šešių šimtų dvidešimt aštuonių) kv. m ploto servitutą inžinerinės infrastruktūros
objektams ir pravažiavimui įrengti bei eksploatuoti;
1.2. sklypo Nr. 2:
1.2.1. ribas ir plotą – 1361 (vieno tūkstančio trijų šimtų šešiasdešimt vieno) kv. m;
1.2.2. paskirtį – kitos paskirties;
1.2.3. naudojimo būdą – komercinių objektų teritorijos (indeksas K);
1.2.4. naudojimo pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (indeksas K1);
1.2.5. statinių aukštų skaičių – iki 10 aukštų;
1.2.6. statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – 25–35 m;
1.2.7. statinių aukščio absoliutinę altitudę – iki 144,0 m;
1.2.8. užstatymo tankį – iki 50 proc.;
1.2.9. užstatymo intensyvumą – iki 3,0;
1.2.10. dalies 2s, pažymėtos skaičiais 20, 21, 3, 24, 23, 22, 175 (vieno šimto septyniasdešimt
penkių) kv. m ploto servitutą inžinerinės infrastruktūros objektams ir pravažiavimui įrengti bei
eksploatuoti;
1.2.12. dalies 3s, pažymėtos skaičiais 13, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 28 (dvidešimt aštuonių) kv.
m ploto servitutą eiti ir važiuoti per sklypo dalį bet kuriuo paros metu.
2. Pritarti prašymui parduoti (nuomoti) 710 (septynių šimtų dešimties) kv. m valstybinės
žemės sklypo dalį prie sklypo Nr. 1.

3. Įpareigoti Miesto plėtros departamentą įtraukti į statinio projektavimo sąlygų sąvadą
reikalavimus, susijusius su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, ir esamų ar būtinų naujų
inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, reikalingų suplanuotiems statiniams funkcionuoti,
išplėtimo ar nutiesimo sutartis tarp tų tinklų, komunikacijų savininko ir statytojo (detaliojo plano
įgyvendintojo).
4. Siūlyti Miesto plėtros departamentui išduoti statytojui (detaliojo plano įgyvendintojui)
statybos leidimą tik pasirašius paramos sutartis dėl socialinės infrastruktūros plėtros.
5. Nustatyti, kad:
5.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka turi įregistruoti
Miesto plėtros departamento Vilniaus miesto teritorijų planavimo dokumentų registre;
5.2. sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;
5.3. sklypų užstatymas galimas įrengus inžinerinius tinklus ir susisiekimo infrastruktūrą,
numatytą detaliajame plane.
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