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Planavimo organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius
Liepų g. 11, Klaipėda

TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS
2015-04-0~ Nr. (~ .fĮ/*, 1.f -4~S

1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Klaipėdos miesto
bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d.
sprendimu Nr. T2-110 .Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo" keitimas.
2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: savivaldybės.
3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas
savivaldybės bendrasis planas.
4. Planuojama teritorija: Klaipėdos miesto teritorija, apie 98 km2.
5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
1) atsižvelgiant į Klaipėdos miesto strateginės plėtros 2013-2020 metų pnontetus ir tikslus,
įvertinus miesto ir regiono socialinės, ekonominės bei urbanistinės raidos tendencijas, nustatyti
pagrindines miesto plėtros kryptis, sudaryti sąlygas tvariam miesto vystymui, nuolatiniam ir
ilgalaikiam socialiniais, ekonominiais ir ekologiniais motyvais pagrįstam gyvenimo kokybės
augimui bei teritorinių skirtumų mažinimui;
2) sudaryti sąlygas subalansuotam Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų (savivaldybių) sistemos
funkcionavimui, stiprinti miesto vaidmenį ir skatinti jo konkurencingumą Vakarų Lietuvos regione,
Lietuvos didžiųjų miestų urbanistiniame tinkle ir tarptautiniame kontekste;
3) sudaryti sąlygas kompleksiškam Klaipėdos miesto teritorijos vystymui, funkcinių prioritetų
(zonų) ir teritorijų naudojimo tipų nustatymu grindžiamam daugiafunkciniam teritorijos
panaudojimui, efektyviam esamos socialinės, mzinennes ir susisiekimo infrastruktūros
išnaudojimui bei optimalių teritorijų užstatymo urbanistinių ir architektūrinių parametrų
užtikrinimui;
4) suformuoti hierarchizuotą miesto centrų, viešųjų erdvių ir želdynų, gyvenamųjų, pramoninių,
uosto ir kitų teritorijų sistemą, nustatyti šių teritorijų raidos prioritetus, išskirti prioritetines plėtros
teritorijas, kuriose bus koncentruojamos savivaldybės investicijos;
5) sudaryti sąlygas savitų Klaipėdos miesto kraštovaizdžio bruožų (siluetų, panoramų)
išsaugojimui, harmoningam miesto želdynų, rekreacinių ir kitų bendro naudojimo erdvių tinko
formavimui, saugomų teritorijų ir kitų aplinkosauginiu požiūriu jautrių gamtinių sistemų tvarkymui
lr apsaugai;
6) sudaryti sąlygas urbanistiniu ir architektūriniu požiūriu vertingų miesto struktūros elementų
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Krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 222,52 km iki 228,92 km
rekonstravimo specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-12-22
sprendimu Nr. TI1-861, reg. Nr. 003552004174;

Klaipėdos miesto trečiosios vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos specialusis planas,
patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. Tll-832;

Įvertinti rengiamus Klaipėdos rajono savivaldybės Kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą,
Klaipėdos rajono dviračių trasų specialųjį planą, parengtą Pietinės jungties tiesimo tarp
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus detalųjį planą.

3) planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos,
strateginės veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai: Baltijos jūros priekrantės
(Klaipėdos rajono teritorijoje nuo Kukuliškių iki Plazės gamtinio rezervato ribos) detalusis planas,
patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimu Nr. Tl1-328, reg. Nr.
003553004392);

Žemės paėmimas visuomenės poreikiams (Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 ruožas),
patvirtinta NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2014-06-26 Nr.
12VĮ-919, reg. Nr. 003552005307;

Klaipėdos miesto III vandenvietės griežto režimo sanitarinės apsaugos zonos išplėtimo ir
vandens gerinimo įrenginių vietos nustatymo DSP, patvirtintas 2000-11-30 Klaipėdos rajono
savivaldybės 4 šaukimo tarybos 9 posėdžio sprendimu Nr. 146, reg. Nr. 003553000213;

Tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda-Liepoja (7,8 km) ir privažiuojamųjų kelių
Sendvario seniūnijoje projektiniai pasiūlymai, patvirtinti 2014-06-26 Klaipėdos rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. TI1-307;

Kiti šalia teritorijos galiojantys teritorijų planavimo dokumentai.
7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami: -
8. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:
8.1. Įvertinti gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo
sistemos sprendinius.
8.2. Įvertinti šalia planuojamos teritorijos patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus.
8.3. Įvertinti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 str. 1 ir 2 dalies nuostatus.
8.4. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
8.5. Bendrojo plano vystymo koncepcijos alternatyvas pristatyti Klaipėdos rajono savivaldybės
tarybai.
8.6. Derinimui pateikti Bendrojo plano bylą ir skaitmeninius duomenis: pagrindinį brėžinį (LKS-94
sistemoje, .dwg arba .shp formatu) ir aiškinamąjį raštą.
8.7. Patvirtinus planą vieną egzempliorių pateikti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai
(aiškinamąjį raštą bei pagrindinį brėžinį .pdfformatu).
9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijų
planavimo sąlygos: vykdyti planavimo sąlygas išdavusių institucijų reikalavimus.
10. Sąlygas parengė: Karolis Litvinas ~ vyriausiasis specialistas
11. Teritorijų planavimo sąlygos galioja: .::::..5~m=e:::.!tu~s _
Pastabos:

I. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1 punkte.
2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka teritorijų planavimo sąlygas išdavusioje

institucijoje.
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