Informacija apie teritorij planavim
Informuojame, kad pradedamas rengti Utenos rajono savivaldyb s Utenos seni nijos Gaiži n
kaimo Kvykli telkinio dalies žvyro ištekli naudojimo planas. Bendras planuojamos teritorijos
plotas - apie 35,5 ha.
Planavimo pagrindas - 2014 m. kovo 25 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
sprendimas „D l žem s gelmi naudojimo plano rengimo ir planavimo tiksl nustatymo“, Nr. S6-14.
Planavimo organizatorius – UAB „Prima Parte“ Jonavos g. 196, LT-44132 Kaunas, tel. 8 698 74674,
faks. 8 37 333118, el. p. stepas.telesius@acme.lt.
Plano reng jas – B. Pinkevi iaus I , Konstitucijos pr. 23, LT-08105, Vilnius, tel.\ faks. 8 5 2735810,
el. p. info@bpimone.lt.
Planavimo tikslas - suprojektuoti racional ir saug žem s gelmi ištekli iškasim , kasybos metu
paveikt plot rekultivavim , suderinti fizini ir juridini asmen , savivaldybi bei valstyb s interesus
d l teritorijos naudojimo ir veiklos pl tojimo joje s lyg .
Planavimo uždaviniai:
atlikti strateginio pasekmi aplinkai vertinimo (SPAV) proced ras (šis uždavinys trauktas
gavus Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento teritorij planavimo s lygas);
paversti miško žem kitomis naudmenomis;
nustatyti/pakeisti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, atsižvelgiant žem s
sklypuose planuojam vykdyti veikl (Kvykli telkinio dalies ištekli gavyba atviru kasiniu
(karjeru));
vertinti komunikacij privedimo ar rengimo galimybes;
sudaryti s lygas racionaliam ir saugiam gamtos ištekli naudojimui;
užtikrinti susisiekim ir žaliavos išvežim , nebloginant vietinio keli tinklo b kl s;
vertinti naujai formuojamo kraštovaizdžio (rekultivuoto karjero) integravim esam gamtin
aplink ;
pritaikyti racionaliausi pažeisto ploto rekultivacijos b d , numatyti darb atlikimo tvark ;
numatyti žem s sklyp naudojimo paskirt ir naudojimo b d baigus vykdyti planuojam kin
veikl (užbaigus rekultivavim )
Plano rengimo terminas (preliminarus) – 2014 m. geguž – 2015 m. geguž
Apie susipažinim su parengto žem s gelmi naudojimo plano sprendiniais bus
informuojama papildomai. Informacij teikia ir pasi lymus priima planavimo organizatorius ir
žem s gelmi naudojimo plano reng jas.

