INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI PAKRUOJO RAJONO
SAVIVALDYBöS ROZALIMO MIESTELIO DALIES VIETOVöS LYGMENS BENDRĄJĮ
PLANĄ
1. Planavimo organizavimo pagrindas: Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2018 m. gruodžio 20
d. sprendimas Nr. T-304 „D÷l Pakruojo rajono savivaldyb÷s Rozalimo miestelio vietov÷s lygmens
bendrojo plano rengimo“.
2. Planavimo organizatorius: Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius, Kęstučio
g. 4, 83152 Pakruojis, tel. (8 421) 69 090, 61 700, faks. (8 421) 69 090,
el. p. savivaldybe@pakruojis.lt, savivaldyb÷s interneto svetain÷s adresas www.pakruojis.lt.
3. Planavimo lygmuo: vietov÷s lygmens.
4. Planuojama teritorija: Pakruojo rajono savivaldyb÷s Rozalimo miestelio dalies teritorija, plotas
apie 6,287 ha.
5. Planavimo tikslai:
5.1. numatyti Rozalimo miestelio civilinių kapinių pl÷trai reikalingą teritoriją;
5.2. tenkinti viešąjį interesą;
5.3. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldyb÷s bei valstyb÷s interesus d÷l teritorijos
naudojimo ir veiklos pl÷tojimo joje sąlygų.
6. Planavimo uždaviniai:
6.1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias Rozalimo miestelio dalies teritorijos funkcinio ir
erdvinio vystymo kryptis;
6.2. optimizuoti Rozalimo miestelio dalies planuojamos teritorijos susiklosčiusią urbanistinę
struktūrą ir inžinerinę infrastruktūrą;
6.3. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų
sprendinius;
6.4. nustatyti ne trumpesnį kaip 10 metų planuojamą laikotarpį.
7. Privalomieji teritorijų naudojimo reikalavimai:
7.1. detalizuoti atitinkamo aukštesnio lygmens bendrojo plano sprendinius;
7.2. planą rengti masteliu M 1:2 000, plane turi būti nustatyti visi detaliųjų planų teritorijos naudojimo
reglamentai.
8. Papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai:
8.1. suformuoti apie 0,7 ha žem÷s sklypą esamoms kapin÷ms išpl÷sti, nustatyti suformuotam sklypui
privalomą teritorijos naudojimo reglamentą;
8.2. sujungti suformuotą (apie 0,7 ha) žem÷s sklypą su esamų kapinių (1,7176 ha) žem÷s sklypu į
vieną sklypą ir nustatyti privalomą kapinių teritorijos naudojimo reglamentą;
8.3. kapinių ūkinei veiklai vykdyti suformuoti žem÷s juostas inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijoms įrengti, pasiūlyti servitutus;
8.4. nurodyti specialiąsias žem÷s naudojimo sąlygas;
8.5. nustatyti užstatymo principus (nurodyti kapaviečių zonavimą, p÷sčiųjų takų kryptis ir išd÷stymo
kompoziciją, numatyti vietą kolumbariumui įrengti);
8.6. numatyti funkcinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
8.7. numatyti automobilių stov÷jimo ir atliekų surinkimo aikštelių išd÷stymą.
9. Bendrojo plano reng÷jas. Bus parenkamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

10. Planavimo terminas. 2019 m. II ketvirtis – 2019 m. III ketvirtis.
11. Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymus d÷l teritorijų planavimo dokumento visuomen÷ gali teikti
planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo
ir teritorijų planavimo proceso valstybin÷s priežiūros informacin÷je sistemoje (www.tpdris.lt) visą
teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta
papildomai.
Informacija apie Pakruojo rajono savivaldyb÷s Rozalimo miestelio vietov÷s lygmens bendrojo
plano rengimą skelbiama internetiniuose puslapiuose www.tpdris.lt, www.pakruojis.lt
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