Didžiosios Palangos kurorto BP
sprendinių įgyvendinimo praktika
Palangos miesto bendrasis planas,
patvirtintas 2008 m. gruodžio 30 d.
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Palangos miesto BP –
nuoseklios plėtros
variantas
Palangos miesto BP sprendiniai nurodo
miesto teritorinės plėtros bendruosius
resursus - teritorijas kur (ir kiek)
galima statyti ir kur negalima statyti,
nubrėžia miesto vystymo kryptis,
plėtros prioritetus. Planas parengtas
visuomenėje pasiekto konsensuso dėl
miesto ateities pagrindu. Nors atskiri
plano elementai gali būti įgyvendinti
skirtingais laiko tarpais, tačiau bendra
kurorto vizija bei pagrindiniai principai
išlieka pastovūs. BP parengtas taip,
kad užtikrintų jau pradėtų planavimo
darbų ir statybų tęstinumą,
garantuotų investicijų stabilumą.

BP tekstiniai reglamentai (12):
2. BP pažymėtos teritorijos, didesnės nei 1 ha. Mažesnės teritorijos
neakcentuojamos. Užstatymo ir teritorijų naudojimo reglamentai taikomi
ir pagrindiniame brėžinyje nepažymėtoms mažesnėms nei 1 ha
teritorijoms, išskyrus tuos atvejus, kai esama veikla ir užstatymo principai
teritorijoje yra kitokie (tokiu atveju užstatymo reglamentai nustatomi
žemesnio lygmens ar rūšies TPD).
3. Teritorijos užstatymo reglamentus galima viršyti esant aiškiai
deklaruotam viešam interesui, ypatingai urbanistinei situacijai ir
išskirtiniam pagrindimui bei pritarus savivaldybės tarybai,
vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.
4. Atsižvelgiant į urbanistinę situaciją, užstatymo reglamentai gali būti
griežtinami, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta
tvarka.
6. Įgyvendinant BP sprendinius, techniškai negali būti ieškoma atitikmens
tarp BP sprendinių ir rengiamų DP dėl mastelių skirtumo (teritorijų
veiklos apibūdinimo skiriamoji riba turi būti konkretizuojama DP).
7. BP sprendiniai parengti ir vertinami mastelyje 1:10000 ir į tikslesnį
mastelį netransformuojami. Rengiant kitos rūšies TPD, BP sprendiniai teritorijų funkcinių zonų ribos, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros
trasos tikslinami pagal specifinius teritorijų požymius. Ypatinga svarba
teikiama gamtos ir kultūros paveldo apsaugos integralumo stiprinimui.
8. BP nepanaikina galiojančių SP ir DP sprendinių. Rengiant naujus TPD
privaloma vadovautis BP sprendiniais. BP taip pat nepanaikina žemės
nuosavybės dokumentuose nurodytų žemės naudojimo būdų ir pobūdžių
(rengiant naujus TPD tokiems sklypams, gali būti nustatoma veikla pagal
BP reglamentus arba paliekama veikla pagal nustatytąją žemės
nuosavybės dokumentuose).
9. Rengiant DP pagal BP sprendinius, nagrinėti planuojamos veiklos
poveikį visam nagrinėjamam rajonui, jeigu veiklos ir teritorijos specifika
nereikalauja nagrinėti kitokią teritoriją.
12. Užstatytuose gyvenamuosiuose rajonuose, kurie suformuoti pagal tų
rajonų TPD, nuosavybės teisės neatkuriamos ir žemė natūra
negrąžinama, išskyrus atvejus, kai liko nerealizuota šio rajono TPD
numatyta užstatymo galimybė.

Saugojimas
BP nurodytoms saugomoms teritorijoms plėtros parametrus bei ribinius užstatymo rodiklius nustato šių teritorijų TPD –
SP ar DP. BP sprendiniai čia galioja tiek, kiek neprieštarauja šių teritorijų specialiesiems apsaugos reglamentams.

Urbanistinės struktūros
optimizavimas (1)
BP sprendiniuose nurodytoms
urbanizuojamoms teritorijoms
numatomos struktūros optimizavimo
priemonės: saugojimas,
modernizavimas (vidinė plėtra),
konversija, nauja plėtra.

Modernizavimas
Kompaktiškai užstatytose miesto teritorijose numatomas kompleksinis gerbūvio, užstatymo ir infrastruktūros
atnaujinimas ir modernizavimas.
Urbanizuotos teritorijos modernizuojamos parengus kompleksinius nagrinėjamo rajono ar jo dalies renovacijos
projektus, numatančius pastatų modernizavimo, aplinkos atnaujinimo principus, lokalių kvartalo želdynų sistemą,
automobilių stovėjimo vietų išdėstymo principus. Nauja statyba, tankinanti nagrinėjamų rajonų gyvenamųjų teritorijų
užstatymą, galima tik tuo atveju jei tai numatyta kompleksiniuose jų renovacijos projektuose ir yra tiesiogiai susieta su
teritorijos revitalizacija.
Modernizuojant esamas urbanizuotas teritorijas nauja statyba numatoma:
pagal susiklosčiusius principus baigiant formuoti nebaigtas užstatymo struktūras, ypač kurorto centruose, pocentriuose
ir rajonų pocentriuose;
kurorto paslaugų ir kompleksų teritorijose plėtojant socialinę, paslaugų ir kitą infrastruktūrą, sukuriant naujas darbo
vietas;
naujai kuriamuose rajonų pocentriuose tobulinant jų polifunkcinę struktūrą bei formuojant jų reikšmę mieste
atitinkančius užstatymo principus;
rekonstruojant esamus pastatus pagal susiklosčiusius teritorijai būdingus urbanistinius požymius.
Planuojamame laikotarpyje modernizuojant urbanizuotas teritorijas Senojoje Palangoje numatytas centro ir pocentrių
plėtrai po skaičiuojamo periodo, joms galima taikyti „kurorto centro ir kurorto pocentrių“ reglamentus.
Konversija
Konversija - taršios ar neefektyvios pramonės, komunalinių įmonių, kitų neefektyviai panaudotų užstatytų teritorijų
naujas (antrinis) panaudojimas plėtrai. Skatinamas konversijos daugiafunkciškumas, naujai panaudojant teritorijas tiek
gyvenamajai funkcijai, tiek naujų modernios ekonomikos darbo vietų kūrimui. Skatinama konversija didinanti miesto
funkcinės ir fizinės struktūros integralumą, sudaranti sąlygas taršos mažinimui, kurianti palankią investicijoms aplinką,
padedanti tolygiau išdėstyti gyvenamąsias, kurorto paslaugų teritorijas ir darbo vietas mieste, sukurianti sąlygas
aplinkos, užstatymo, susisiekimo sistemos ir inžinerinės įrangos atnaujinimui užstatytoje miesto teritorijoje.
Palankiausios teritorijos konversijai (plėtros prioritetai): neefektyviai naudojamose komunalinėse teritorijose šalia
Ganyklų gatvės, Medvalakio komunalinėje zonoje, buvusio stadiono teritorija prie Klaipėdos pl., buvusiose karinėse
teritorijose šalia oro uosto ir Nemirsetoje, Šventosios uosto aplinkoje. Jos sudaro bendrą 111,4 ha plotą. Realu, kad iki
planuojamo laikotarpio pabaigos gali būti įsisavinta iki 40 ha potencialios konversijai teritorijos.
Konvertuojamose teritorijose, kuriose buvo vykdoma tarši veikla, turi būti atlikti gruntų tyrimai ir tęsiamas
monitoringas dėl galimo užterštumo cheminėmis medžiagomis.
Veikiančio naftos gręžinio Nemirsetoje sanitarinėje apsaugos zonoje numatyta gyvenamoji statyba, kuri galima
nustačius įvertinus naftos gręžinio įtaką tam tikslui parengtais SAZ ribų nustatymo teritorijų planavimo dokumentais.
Pagrindinio brėžinio svarbiausiuose režimuose p.18 nurodyta „įvertinus naftos gręžinio įtaką“. Tai reiškia, kad
pasibaigus gręžinio eksploatacijai ar sumažinus SAZ dėl naftos išgavimo apimčių mažėjimo ar naujų technologijų,
gyvenamoji statyba bus galima.

BP sprendiniai numato sodininkų bendrijų teritorijų konversiją į individualių gyvenamųjų namų
teritorijas (esamas bendras konversijos potencialas – apie 39 ha). Sodininkų bendrijų teritorijų
konversija skatinama miesto savivaldybei remiant kompleksiškai suplanuotų (parengiant SP ar
DP) sodų teritorijų inžinerinės bei susisiekimo infrastruktūros plėtrą.

Urbanistinės struktūros
optimizavimas (2)
BP sprendiniuose nurodytoms
urbanizuojamoms teritorijoms
numatomos struktūros optimizavimo
priemonės: saugojimas,
modernizavimas (vidinė plėtra),
konversija, nauja plėtra.

Senojoje Palangoje ir Vanagupėje siūloma išlaikyti esamą užstatymo tankumą, nedidinant
poilsiautojų ir gyventojų skaičiaus. Galimas gyvenamojo fondo atsinaujinimas, jo fizinės kokybės
gerinimas ir tam tikras padidėjimas gerinant gyvenimo sąlygas. Dėl to nežymiai gali sumažėti
pastovių gyventojų skaičius. Senosios Palangos urbanizuotos teritorijos toliau potencialiai
labiausiai vystytinos kaip vyraujančios polifunkcinės gyvenamosios ir verslo teritorijos, bei
verslo teritorijos, turinčios ir gyvenamosios statybos požymių (tam tikras procentas
nustatomas atsižvelgiant į konkrečias teritorijos savybes).
Nauja plėtra
Naujos plėtros teritorijos Palangos miesto BP parodytos ir vertinamos kaip maksimalios
urbanizuotinų teritorijų fizinės galimybės visoje savivaldybės teritorijoje, nes realios gyventojų
skaičiaus augimo tendencijos tokio didelio poreikio nerodo. Šių teritorijų numatyta daugiau, nei
yra realus poreikis iki planuojamo periodo pabaigos.
Todėl, patikslinant realias teritorijų įsisavinimo galimybes ir jų poreikį pagal gyventojų prieaugio
tendencijas, brėžinyje Nr. 5. „Plėtros prioritetai“ yra parodytos nustatytos prioritetinės
nuoseklios (nenutrūkstamos) plėtros zonos, kuriose potencialiai gali būti vykdoma ir
savivaldybės palaikoma urbanizacija per artimiausią 10 metų laikotarpį. Kitos BP sprendiniuose
nurodytos teritorijos galėtų būti įsisavinamos koncepcijoje numatytame periode iki 2025 metų
ir po jo.
Naujos plėtros teritorijos turi būti įsisavinamos koncentruotai ir kompleksiškai, konsolidavus
sklypus kito planavimo lygmens ar rūšies dokumentuose BP sprendiniuose nurodytoje apimtyje
(nagrinėjami rajonai). Šios teritorijos užstatomos tik įrengus inžinerinę bei susisekimo
infrastruktūrą, kartu įrengiant viešąsias erdves ir želdynus. Kartu su gyvenamaisiais bei kurorto
paslaugų ir aptarnavimo kvartalais čia turi būti numatoma pastatyti prekybos, aptarnavimo,
švietimo objektus ir taip užtikrinti geras gyvenimo, mokslo, darbo ir poilsio sąlygas
gyventojams.

Nagrinėjamų rajonų dydis nurodo minimalią būtiną išanalizuoti
teritoriją rengiant teritorijų urbanistinės plėtros koncepcijas ir kitos
rūšies TPD - specialiuosius (toliau SP) ir detaliuosius planus (toliau
DP). Šiuose planuose turi būti nustatyti tikslūs žemės naudojimo
režimai bei kiti teritorijų naudojimo ir užstatymo parametrai
(leistinas pastatų aukštis metrais, leistinas užstatymo tankumas ir
intensyvumas ir kt.).

Intensyvaus užstatymo mišrios
gyvenamosios teritorijos
Nagrinėjamas rajonas P9
(konversija) – Mišrios kurorto
teritorijos, kuriose dominuoja
intensyvaus užstatymo gyvenamoji
ir kurorto funkcijų veikla, kartu su
reikalinga socialine, paslaugų ir kita
infrastruktūra

Sprendiniuose vertinamas ir
VM4 (modernizavimas) rajonas

Nagrinėjamos teritorijos dydis, nors reglamentai nustatomi
kiekvienam sklypui atskirai.

Konkretus teritorijos užstatymo tipas
BP sprendiniai pagal vyraujančius požymius nurodo miesto funkcines zonas ir nustato tose zonose
galimas žemės naudojimo paskirtis ir būdus bei užstatymo intensyvumo ir aukštingumo reglamentus.
Funkcinės zonos ir šių zonų reglamentai, taip pat ir svarbiausieji tekstiniai reglamentai nurodyti
bendrojo plano sprendinių pagrindiniame brėžinyje. BP sprendiniai nustato esminius funkcinių zonų
plėtros principus, formuojančius subalansuotą mišrų rajonų, kvartalų užstatymą.

Teritorijos tarp Kretingos
g. ir Klaipėdos pl.
sankryžos bei Virbališkės
tako Palangoje DP
Miesto centro plėtros po 2015 metų
teritorijose galimas „kurorto centro ir
pocentrių“ reglamentų taikymas
modernizuojant teritorijas laikotarpyje
iki 2015 metų.
Mišrios kurorto centro teritorijos,
kurioms keliami ypatingi reikalavimai
pastatų ir viešųjų erdvių architektūrai.

Nauja plėtra

