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Teritorijų naudojimo tipai urbanizuojamose, užstatomose teritorijose:

GG. Gyvenamoji teritorija, Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija, Sodininkų bendrijų teritorija;

GM. Mišri gyvenamoji teritorija;

GC. Mišri centro teritorija;

PA. Paslaugų teritorija;

SI. Socialinės infrastruktūros teritorija;

SK. Specializuotų kompleksų teritorija;

PR. Pramonės ir sandėliavimo teritorija;

TI. Inžinerinės infrastruktūros teritorija.

Urbanizuojamų, neužstatomų teritorijų naudojimo tipai leistini visose T1-T7 tvarkymo zonose.

Teritorijų užstatymo tipai:

SU.  Sodybinis užstatymas - ekstensyvus gyvenamųjų teritorijų užstatymas, kai 1-3 aukštų vieno ar dviejų butų

gyvenamosios paskirties pastatai su pagalbinio ūkio paskirties pastatais statomi atskirame žemės sklype. Pastatai

ant sklypo ribų gali būti sublokuoti (suporinti) su besiribojančio žemės sklypo pastatais.

VBU.  Vienbutis blokuotas užstatymas - gyvenamųjų teritorijų užstatymas, kai 1-3 aukštų sublokuoti trys ir

daugiau vienbučiai gyvenamieji pastatai statomi atskiruose žemės sklypuose ar viename žemės sklype, išskiriant

(arba ne) bendro naudojimo sklypo dalį.

MV.   Miesto vilų - gyvenamųjų teritorijų užstatymas, kai 1-3 aukštų gyvenamosios paskirties pastatai statomi

arba atskirame arba bendrame keliams namams žemės sklype. Pastatai statomi pagal unikalų, nesikartojantį

aplinkoje architektūrinį sumanymą, sukuriant unikalias privažiavimo gatvių ar sklypo užstatymo konfigūraciją.

LPU.  Laisvo planavimo užstatymas - užstatymo tipas, kai pastatai (jų grupės) statomi pagal laisvai pasirinktą

kompoziciją, neformuojant gatvių ir kitų, būdingų perimetriniam užstatymui, erdvių.

PU.   Perimetrinis užstatymas - kvartalo išorės perimetru visiškai ar iš dalies uždara reguliaraus plano

urbanistinė struktūra, kai užstatymas formuojamas blokuojant pastatus ant sklypo ribų palei gatvę. Perimetrinis

kvartalų užstatymas suformuoja uždaras ar iš dalies uždaras kiemų, gatvių, aikščių ir kitas kvartalo erdve.

AU. Aukštybinis užstatymas - užstatymas formuojamas aukštais (pastatų aukštis - didesnis kaip 30 m)

bokštiniais pastatais.

PII.  Pramonės ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų užstatymas - gamybos ir technologinių procesų

nulemtas, dažnai uždaras nuo aplinkinių teritorijų, aiškių užstatymo principų neturintis, pramonės (sandėliavimo)

ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų užstatymas, kuriame dominuoja didelio tūrio pastatai.

ASP.   Atskirai stovintys pastatai (pavienis užstatymas) - užstatymas atskirai (laisvai) bendro naudojimo erdvėje

stovinčiais ir toje erdvėje dominuojančiais išskirtinės paskirties pastatais (rotušė ir panašiai).

Pastabos:

1. * Nustatyta vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 patvirtintomis „Atskirųjų

rekreacinės paskirties želdynų plotų normomis“, kur pateiktos tokios gyvenamojo rajono ir kvartalų grupės sąvokos:

- Miesto gyvenamuosius rajonus riboja pagrindinės ar greito eismo gatvės (t.y. pagal STR 2.06.01:1999 - B ir A kategorijų

gatvės).

- Kvartalų grupę formuoja aptarnaujančios gatvės (t.y. pagal STR 2.06.01:1999 - C kategorijos gatvės).

2. ** Miesto centriniai, rajoniniai ir vietiniai želdynai.

3. Rajoninės bei vietinės reikšmės įvaizdžio formavimo vietos (trasos ir mazgai) nustatomos rengiant žemesnio lygmens teritorijų

planavimo dokumentus.

4. Galimų žemės naudojimo būdų teritorijų naudojimo tipuose turinys nustatytas Teritorijų planavimo normose, patvirtintose

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.D1-7 (Planavimo normos),  Žemės naudojimo būdų

turinio apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m.

gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-830/D1-920.

5. Galimos statinių paskirtys nurodytos Planavimo normų, statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių

klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr.

289, nuostatose.

6. Užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio rodiklių taikymas:

 ***  - ypatingos urbanistinės situacijos atveju, jeigu nepavyksta pasiekti aplinkiniam užstatymui būdingų parametrų, reikalingų

užbaigti urbanistinę struktūrą, UI galima didinti iki 5;

 Formuojant aukštybinį užstatymą aukštybinių pastatų išdėstymo schemoje (specialiąjame plane) nustatytose teritorijose UI

gali būti didesnis nei nurodyta lentelėje.

 Planuojant sodybinio, vienbučio blokuoto ir miesto vilų užstatymo teritorijas, didžiausios leistinos žemės sklypų UT ir UI

rodiklių reikšmės nustatomos atsižvelgiant į statybos techninį reglamentą STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai

gyvenamieji pastatai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 (Žin., 2005,

Nr. 93-3464).

 Sodininkų bendrijų teritorijose taikomi papildomi reikalavimai, nustatyti Sodininkų bendrijų įstatyme.

 UI ir UT rodikliai didinami:

- pagrindiniuose centruose ar istorinio užstatymo aplinkoje pagal esamus parametrus atkuriant pažeistasa arba baigiant

formuoti užstatymo struktūras, jeigu lentelėje nurodyti rodikliai neleidžia suformuoti aplinkinio užstatymo charakteristikų

atitinkančios išbaigtos užstatymo erdvinės struktūros;

- aukštybinio užstatymo teritorijose UI ir UT rodiklius diktuoja kompoziciniai motyvai ir esamos ar kuriamos inžinerinės

infrastruktūros pajėgumai;

- pagal istorinių ir natūrinių tyrimų duomenis atkuriant vertingą buvusią urbanistinę struktūrą.

7.  **** Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto 2007-04-05 tarybos sprendimu Nr: T2-110, sprendiniais.

M1 – užmiesčio magistralių - gamtinio kraštovaizdžio tvarkymo zonose esančių

pagrindinių gatvių aplinka

„Žaliųjų alėjų“ formavimas, natūralumo išsaugojimas

M2 – mišraus naudojimo centrinių miesto gatvių aplinka

Naudojimo funkcionalumo pritaikymo pėstiesiems didinimas

M2 – suplanuotų**** mišraus naudojimo centrinių miesto gatvių aplinka

Naudojimo funkcionalumo pritaikymo pėstiesiems didinimas

M3 – miesto greito eismo magistralių aplinka

Miesto transporto infrastruktūros greitam susisiekimui plėtra

M3 – suplanuotų****  miesto greito eismo magistralių aplinka

Miesto transporto infrastruktūros greitam susisiekimui plėtra

M3U – užmiesčio užmiesčio greito eismo magistralių aplinka

Užmiesčio greito susisiekimo infrastruktūros plėtra

M3U – suplanuotų****  užmiesčio greito eismo magistralių aplinka

Užmiesčio greito susisiekimo infrastruktūros plėtra

Planuojamos želdynų jungtys – "Žaliasis tinklas".

Trasos

Planuojami tvarkymo prioritetai

"Gintaro kelias"

"Kuršių kelias"

Alternatyvi trasa

Rajonai-kvartalų grupės

Kultūros vertybės - Kultūros vertybių registre įregistruotų kultūros vertybių ribos

Kultūros vertybės - senojo miesto vietos su priemiesčiais ribos

Senamiesčio gynybinių pylimų žiedas

Objektai, turintys kultūros paveldo požymius****

Gamtos paveldo objektai****

V1.1

U5.1

Miestietiškojo kraštovaizdžio tvarkymo zonos

Įvaizdžio mazgai, nustatyti Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išdėstymo schema

Stiprinami įvaizdžio mazgai

Stiprinamos įvaizdžio trasos

"Žaliuoju tinklu" apjungiamos svarbiausios vietos ir objektai

Kraštovaizdžio zonų, teritorijų naudojimo tipų, užstatymo tipų bei didžiausio leistino sklypų

užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio suvestinė lentelė

Š1, Š2 Šiaurinės miesto dalies rajonai

V1, Vakarinės miesto dalies rajonai

C Centrinės miesto dalies rajonas

U1, U2, U3, U4, U5 Uosto dalies rajonai

R1, R2, R3, R4, R5, R6 Rytinės miesto dalies rajonai

P1, P2, P3, P4, P5 Pietinės miesto dalies rajonai

Klaipėdos miesto rajonų ribos*

Rajonai, priskiriami gyvenamiesiems rajonams*

Klaipėdos miesto dalys ir rajonai*

Š1

V1

R1R2R3R4R5

Š2
C

R6

P1P2P3

U3

U2

U1

P5

P4

U4

U5

Sutartiniai žymėjimai

T1 – neurbanizuota (gamtinės, neurbanizuojamos teritorijos)

T2 – retai urbanizuota (pavieniai statiniai neurbanizuotose teritorijose)

Užstatymo tipas: APS

T3 – neintensyviai urbanizuota

Užstatymo tipai: SU, VBU, MV, APS

T4 – intensyviai urbanizuota (vyraujantis miesto užstatymas)

Užstatymo tipai: VBU, MV, LPU, PU, APS

T5 – labai intensyviai urbanizuota (miesto centro, aukštybinių pastatų

užstatymas). Užstatymo tipai: MV, LPU, PU, ASP

T6 – intensyviausiai urbanizuota (atskiros tankiausiai mieste užstatytos

teritorijos). Užstatymo tipai: PU, AU, ASP

T7 – specializuotų statinių zona

Užstatymo tipai: LPU, PU, AU, PII, ASP

T3/T4 – vystomas intensyvus užstatymas neintensyviai urbanizuotose

(užstatomose) zonose

T3/T5 – vystomas labai intensyvus užstatymas neintensyviai urbanizuotose

zonose

T4/T5 – vystomas labai intensyvus užstatymas intensyviai urbanizuotose

(urbanizuojamose) zonose

T5/T6 – vystomas intensyviausias užstatymas labai intensyviai

urbanizuotose (urbanizuojamose) zonose

T7/T6 – vystomas intensyviausias užstatymas specializuotų statinių zonose

T7/T5 – vystomas labai intensyvus užstatymas specializuotų statinių

zonose

Želdynai**

Bendramiestinės reikšmės įvaizdžio formavimo vietos  (žr. pastabą Nr. 3)

Mastelis

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO ZONŲ SISTEMA (bendramiestiniu lygmeniu)

V2

Identifikuojamos Klaipėdos miesto kvartalų grupių ribos (žr. pastabą Nr. 1)

Kvartalų grupės numeris

Želdynų grupės numeris

Kiti žymėjimai

Klaipėdos miesto administracinė riba

Pastatai
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