Informacija apie parengtus Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo
plano keitimo konkretizuotus sprendinius
Planavimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimas Nr. T1-17 „Dėl Druskininkų
savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“ ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio
13 d.. įsakymas Nr. V-35-332 „Dėl Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo darbų
programos patvirtinimo“.
Planavimo organizatorius - Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus al. 18, Druskininkai,
tel. 8 313 51233, fax. 55376, 52253, el.p.: info@druskininkai.lt.
Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 190, Vilnius, tel. 8 5 212 02 69 el. paštas: adm@urbanistika.lt.
Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8 5 212 02 69 el. paštas: andzelika.kaziene@urbanistika.lt.
Planavimo tikslai:
1. sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti,
teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių socialinės ekonominės
veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
3. sudaryti sąlygas racionaliam savivaldybės gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
4. nustatyti savivaldybės gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo
išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo
sąlygas;
7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos
plėtojimo teritorijoje sąlygų;
8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Planavimo uždaviniai:
1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę bei viešąją kurorto infrastruktūrą;
3. nustatyti racionalaus gamtinių gydomųjų išteklių, žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos
išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemė naudojimo teritorinės struktūros
formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
4. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
Papildomi planavimo uždaviniai:
1. Patikslinti Bendrajame plane nustatytą žemės naudojimo reglamentavimą.
2. Patikslinti Bendrajame plane numatytą socialinės, rekreacinės, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros ir
atnaujinimo poreikį, nustatyti prioritetus.
3. Peržiūrėti Bendrojo plano dalių sprendinių aktualumą, esant reikalui sprendinius tikslinti arba parengti naujus.
4. Patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų plėtros kryptis, numatyti daugiafunkcines
žemės naudojimo galimybes, išlaikant planuojamos veiklos reikalingą aplinkos kokybę, darnų teritorijos vystymą (-si) ir
optimalų teritorijos plotą.
5. Numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius kurorto gamtos gydomųjų išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio
ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą.
6. Sukonkretinti Druskininkų savivaldybės urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtinas
teritorijas.

7. Integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į Bendrąjį planą, įvertinti valstybės ir
savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
8. Patikslinti Druskininkų savivaldybėje turistinių trasų, rekreacinių zonų, turistus aptarnaujančių objektų išdėstymą, numatyti
naujas vietoves kurti kurorto rekreacinei ir turistinei infrastruktūrai.
9. Tikslinti kolektyvinių sodų konversijos į gyvenamuosius rajonus galimybes, nustatyti specifinius reglamentus, mokesčių
politiką, skatinti konsoliduoti teritorijas.
10. Patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis.
11. Tobulinti ir vystyti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, sukurti galimų miesto ir miestelių dominančių sistemą,
formuojant jų identitetą, nustatyti priemones, stabdančius neigiamus urbanistinio chaoso ir neproporcingumo reiškinius ir
užtikrinančius tolesnį darnų vystymąsi.
12. Numatyti Druskininkų savivaldybės svarbių objektų išdėstymą.
13. Numatyti racionalius žemės gelmių išteklių (naudingųjų išteklių) išsaugojimo ir naudojimo priemones bei teritorijas.
14. Prie visų esamų ir planuojamų vidaus vandenų prieplaukų nurodyti prieplaukų akvatorijas (teritorijas).
15. Nustatyti teritorijas, kurioms rekomenduojama parengti ar keisti teritorijų planavimo dokumentus.
16. Nustatyti ir suplanuoti susisiekimo infrastruktūros vystymo kryptis ir galimybes, įvertinti susisiekimą sausuma, vandeniu ir
oru.
17. Išnagrinėti alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes ir jiems reikalingas teritorijas.
18. Planuojant sprendinius įvertinti planavimo organizatoriaus pateiktus, planavimo metu teikiamus fizinių ir juridinių asmenų,
jų grupių, pasiūlymus, bei pasiūlymus jau anksčiau teiktus Bendrojo plano koregavimo metu.
19. Tikslinti Druskininkų savivaldybės teritorijos funkcinę struktūrą formuojančias prioritetines teritorijų funkcines zonų ribas
ir jų pagrindines žemės naudojimo paskirtis, o esant reikalui, tiksliai įvardinti veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus,
nustatant teritorijos naudojimo tipus.
20. Siekiant racionalesnės žemėnaudos, numatyti priemones teritorijų konsolidacijai.
21. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę.
22. Integruoti į Bendrojo plano keitimo sprendinius parengtų Druskininkų savivaldybės vandens telkinių ir jų pakrančių bei
Druskininkų savivaldybės lietaus (paviršinių) nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros plėtros planavimo dokumentų
sprendinius.
23. Patikslinti Druskininkų savivaldybės, Druskininkų miesto ir gyvenamųjų vietovių ribas pagal Druskininkų savivaldybės
gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planą.
24. Numatyti miesto ir savivaldybės planinei struktūrai svarbių gatvių ir kelių išdėstymą.
25. Numatyti inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacinių koridorių ribas.
26. Numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą pažymint visus esamus, rengiamu Bendrojo plano keitimu ir kitais
teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti
reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam numatytu atveju neformuojamas atskiros žemės sklypas.
27. Numatyti siūlomų apželdinti mišku teritorijų bei miško naudmenų pavertimo atskirųjų želdynų ir kitomis naudmenomis
teritorijų išdėstymą.
28. Numatyti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, siūlomas priemones ir apribojimus, užtikrinančius
kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtinių, kultūrinių vertybių, kraštovaizdžio
kompleksų išsaugojimą, gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų įtaką urbanizuotoms ir urbanizuojamoms
teritorijoms.
Bendra informaciją apie projekto rengimą:
Planavimo organizatorius 2018 m. spalio mėn. 26 d. raštu Nr. S12-3883-17.36 pritarė Druskininkų savivaldybės teritorijos
bendrojo plano parengiamojo etapo veiksmams, 2019 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V35-419 patvirtino strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą ir pritarė Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos
antrajai alternatyvai. Bendrųjų sprendinių formavimo stadijos dokumentacija (strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
apimties nustatymo dokumentas, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita, derinimo subjektų išvadų lentelė,
bendrųjų sprendinių formavimo projektinė dokumentacija) paskelbta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų
rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (projekto numeris TPD Nr.K-RJ-15-18189).
Planavimo organizatorius 2019 m. gruodžio mėn. 23 d. įsakymu Nr.V35-116 pritarė Bendrojo plano sprendinių
konkretizavimo stadijai ir rengimo etapui bei nurodė pradėti teritorijos bendrojo plano keitimo baigiamojo etapo sprendinių
viešinimo procedūras.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:
Pasiūlymai dėl konkretizuotų sprendinių pateikiami planavimo organizatoriui – Druskininkų savivaldybės administracijos
direktoriui, Vilniaus al. 18 LT-66119, Druskininkai, raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo
ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (Projekto numeris TPD Nr.K-RJ-15-18-189)
iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant
pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus
priedus.
Supažindinimo tvarka:
Informaciją apie parengtą Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą teikia Druskininkų savivaldybės
administracija, Vilniaus al. 18, Druskininkai, ir rengėjas.
Su sprendiniais, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir kitais dokumentais galima susipažinti nuo 2020 m.
sausio mėn. 7 d. iki 2020 m. vasario mėn. 7 d. Druskininkų savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriuje.
Atsakingas asmuo Druskininkų savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas vyriausiasis architektas Vilius Margelis, tel. 8 313 53757.
Su informaciniu pranešimu ir visų etapų projektine dokumentacija bei procedūriniais dokumentais galima susipažinti
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje nuo 2019 m. gruodžio mėn. 30 d. (Projekto numeris TPD Nr.K-RJ-15-18-189). Bendrojo plano
keitimo grafinė dalis eksponuojama adresu: Vasario 16 - osios g. 7, Druskininkai, (Druskininkų savivaldybės
administracijos 2 aukšto lentoje) nuo 2020 m. sausio mėn. 7 d. iki 2020 m. vasario mėn. 7 d.
Sprendinių viešas aptarimas vyks Druskininkų savivaldybės didžiojoje salėje 2020 m. vasario mėn. 7 d. 12.00 val.
_________________________

