
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYB S
TARYBA

SPRENDIMAS
L SKLYPO PYLIMO G. 17 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2008 m. birželio          d.   Nr. 1-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorij  planavimo statymu ir Vilniaus miesto savivaldyb s tarybos 2006 m.

gruodžio 6 d. sprendimu Nr. 1-1451 „D l tarybos 2006-04-26 sprendimo Nr. 1-1130 „D l paramos socialin s infrastrukt ros pl trai

dydži  tvirtinimo“ pakeitimo“, Vilniaus miesto savivaldyb s taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti sklypo Pylimo g. 17 detal  plan   ir jo sprendinius (pagal pridedam  br žin ):

1.1. plot  – 4052 (keturi  t kstan  penkiasdešimt dviej ) kv. m;

1.2. pagrindin  tikslin  paskirt  – kitos paskirties žem ;

1.3. naudojimo b  – gyvenamosios teritorijos;

1.4. naudojimo pob  – daugiaaukš iams gyvenamiesiems namams statyti ir eksploatuoti (indeksas G2);

1.5. statinio aukšt  – iki 4 aukšt , skaitant mansard ;

1.6. statinio aukšt  nuo žem s paviršiaus – iki 15 m ir iki 17 m;

1.7. statinio aukšt  iki karnizo – iki 12 m ir iki 12,8 m;

1.8. statinio aukš io absoliutin  altitud  – iki 131 m ir iki 133 m;

1.9. užstatymo tank  – iki 77 proc. (antžeminio) ir iki  100 proc. (požeminio);

1.10. užstatymo intensyvum  – iki 2;

1.11. automobili  statymo b  – požemin ;

1.12. servitutus – inžinerini  tinkl  servitut , suteikiant  teis  tiesti ir eksploatuoti inžinerinius tinklus 525 (penki   šimt

dvidešimt penki )  kv. m ploto dalyje, pažym toje skai iais 1–4, 15, 14, 12, 9, 1 kelio servitut , suteikiant  teis  eiti p stiesiems 181

(vieno šimto aštuoniasdešimt vieno) kv. m ploto dalyje, pažym toje skai iais 3, 16–18, 3;

2. pareigoti Miesto pl tros departament traukti  statinio projektavimo s lyg  s vad  reikalavimus, susijusius su detaliojo

plano sprendini  ir 2008 m. balandžio 29 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorij  planavimo dokumento

patikrinimo akte Nr. (100)-11.81-159 pateikt  si lym gyvendinimu bei esam  ar b tin  nauj  inžinerini  tinkl , susisiekimo

komunikacij , reikaling  suplanuotiems statiniams funkcionuoti, išpl timo ar nutiesimo sutartis tarp t  tinkl , komunikacij

savininko ir statytojo (detaliojo plano gyvendintojo)

3. Si lyti Miesto pl tros departamentui išduoti statytojui (detaliojo plano gyvendintojui) statybos leidim , pasirašius

paramos socialin s infrastrukt ros pl trai sutart .

4. Nustatyti, kad:

4.1. planavimo organizatorius patvirtint  detal  plan  nustatyta tvarka turi registruoti Miesto pl tros departamento

Vilniaus miesto teritorij  planavimo dokument  registre;

4.2. sklyp  ribos ir plotas gali b ti tikslinami atlikus kadastrinius matavimus.
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