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Sklypo adresas - Dubijos g. 187, Šiauliuose. Unikalus Nr. 4400-4113-9358
Sklypo plotas - 0.5126ha.
Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita
Sklypo naudojimo būdas paskirtis – Pramonės ir sandėliavimo, komercinės bei inžinerinių paskirčių
objektų teritorijos.
Nuosavybės teisė - Lietuvos Respublika 
Patikėjimo teisė - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Sklype registruotų statinių nėra. Faktiškai stovinčių statinių nėra.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI
Sklypo tvarkymo reglamentai yra nustatyti Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, 

Radviliškio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimu.
SKLYPO DUBIJOS G. 187 TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO 

PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ LENTELĖ

INDUSTRINIO PARKO (TERITORIJOS ŠALIA DUBIJOS, RADVILIŠKIO, 
 GATVIŲ) ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PAGRINDINIO

BRĖŽINIO FRAGMENTAS



Sklypo leistini maksimalūs užstatymo rodikliai:
Užstatymo plotas ~4101m²
Maksimalus bendras plotas 12815m²
Pastatų aukštis iki 17m
Aukštų skaičius iki 5 aukštų
Želdinių plotas – 513m²
Pastatų paskirtys – pramonė, sandėliavimo, komercinė, inžinerinių tinklų.

UŽSTATYMO GALIMYBĖS

Nagrinėjamas  sklypas  yra  Industrinio  parko  pietinėje  dalyje  ties  Dubijos  gatve.  Šalia
sankryžos su  Radviliškio gatve. Perspektyvoje yra numatyta dviejų lygių sankryža, kuri viaduku
virš geležinkelio sujungs Radviliškio ir Bačiūnų gatves. Šalia sklypo yra numatyta nuovaža nuo
viaduko per geležinkelį. Įvažiavimas į sklypą yra numatytas iš Dubijos gatvės. Sklypo reljefas lygus
nežymiai krenta į šiaurės pusę, reljefo skirtumas ~0.6m. Sklype statinių nėra.

Sklype yra grupė savaiminio suaugimo krūmų ir medžių, kurie papuola į galimo užstatymo
zoną. Medžių pjovimui bus reikalingas leidimas. 

Sklypo didžioji dalis yra užimta magistraliniais tinklais ir jų apsauginėmis zonomis. Plotas,
kur yra galimybė statyti pastatą yra ~940m². Užstatymo zona yra netaisyklingos trapecijos  formos.
Racionalus užstatymas galimas ~800m². Statant 1-2 aukštų pastatą bendras plotas ~800-1300m².
Gali būti statomas 5 aukštų pastatas. Bendras pastato plotas  ~2500m². 

Sklypas  tinkamas  paslaugų,  automobilių  remonto,  administracinei  paskirčiai.  Sklype  yra
galimybė įrengti didelio ploto parkingus~3000m².

Pateikti užstatymo siūlymai yra bendro pobūdžio.  Kiekvienu konkrečiu atveju privaloma
rengti detali investiroriaus pageidavimų galimybių studija, įvertinant konkrečius poreikius ir sklypo
ypatybes.

INŽINERINIAI TINKLAI

Informacija  gauta  iš  viešai  prieinamų  duomenų  bazių,  sklypo  plano,  detaliojo  plano
sprendinių. Visi  pasijungimai  prie  inžinerinių  tinklų  tikslinami  gavus  prisijungimo sąlygas
pagal konkrečius Investuotojo poreikius.

Vandentiekis. Pagal detaliojo plano sprendinius yra numatyta jungtis iš Radviliškio gatvės
vandentiekio esančio d300 tinklo. Atstumas nuo sklypo krašto iki vandentiekio tinklo ~73m. Gavus
prisijungimo sąlygas gali gali būti galimybė jungtis nuo sklype esančių vandentiekio tinklų.

Lietaus nuotekos. Pagal detaliojo plano sprendinius yra numatytas pasijungimas iš Dubijos
gatvėje viduryje važiuojamosios dalies esančio d500 lietaus nuotekų tinklo. Atstumas iki sklypo
ribos ~44m. 

Buitinės nuotekos. Esamas tinklas d600 yra sklype. Pasijungimas galimas.
Elektra.  Pagal  išimtas  prisijungimo  sąlygas  Nr.  TS18-09186  yra  numatyta  500  kW.

Reikalinga pastatyti modulinę transformatorinės pastotę. Pasijungimui reikės nutiesti  2x ~ 220m
10kV kabelį. Tikslesnę informaciją žiūrėti schemoje ir prisijungimo sąlygose. 

Elektros  prisijungimo  sąlygos  išimtos  pagal  teorinius  poreikius.  Patikslinus  poreikius
prisijungimo vietą, kabelių ilgiai gali keistis.

Šilumos tiekimas. Pagal  Šiaulių miesto energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo spec.
planą galima rinktis, bet kokį šildymo būdą.

Centralizuotas  šilumos  tiekimas. Sklype  ar  gretimybėse  centralizuotų  šilumos  tiekimo
tinklų nėra.

Dujos.  Vidutinio  slėgio  dujotiekis  d200  ir  d315  yra  sklype,  lygiagrečiai  vandentiekio
vamzdžiams šiaurinėje sklypo dalyje. Galimybė jungtis prie dujotiekio tinklų nagrinėjama nustačius
dujų vartojimo poreikį gavus prisijungimo sąlygas. 

Ryšio tinklai. Šiaurinėje sklypo dalyje yra ryšio kanalizacija d100.



INDUSTRINIO PARKO (TERITORIJOS ŠALIA DUBIJOS, RADVILIŠKIO, P.
MOTIEKAIČIO GATVIŲ) ŠIAULIUOSE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS  BRĖŽINIO FRAGMENTAS
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ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA
















