Informuojame apie pradedamą rengti sklypų, adresu Visagino savivaldybė, Drūkšinių kaimas, kadastro
Nr. 4535/0002:5 ir Visagino savivaldybė, Karlų kaimas, kadastro Nr. 4535/0003:2, detalųjį planą.
Planavimo tikslai:
1. Suformuoti Visagino atominės elektrinės statybai ir eksploatacijai reikalingus sklypus, pertvarkant
(dalijant) esamus sklypus (kadastro Nr. 4535/0002:5 ir Nr. 4535/0003:2);
2. Suformuoti Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijai ir uždarymui reikalingus sklypus:
mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį kapinyną;
kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą;
laikiną panaudoto branduolinio kuro saugyklą;
trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų kapinyną;
medžiagų radioaktyvumo nebekontroliuojamų lygių matavimo įrenginį;
specialiosios paskirties geležinkelį bei lygiagrečiai einantį specialios paskirties technologinį kelią;
kitus būtinus įrenginius.
3. Nustatyti sklypų tvarkymo ir naudojimo rėžimus, įskaitant ir valstybinio miško kvartaluose esančių
naudmenų keitimą iš miško žemės į kitos paskirties žemę.

Planuojamų žemės sklypų būdas ir pobūdis:
•

•

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 4535/0002:5 pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita,
naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, naudojimo pobūdis – pramonės
ir sandėliavimo įmonių statybos.
Žemės sklypo kadastrinis Nr. 4535/0003:2 pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita (kitai
specialiai paskirčiai).

Planavimo terminas: 2009 05 11 – 2009 12 15
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai teikiami plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo, vyksiančio
2009 09 25, ir jo metu.
Viešo svarstymo procedūros. Informacija apie konsultavimosi ir viešo svarstymo procedūras bus
skelbiama 2009 08 14-17 dienomis vietos laikraštyje ir Valstybės žiniose, Visagino savivaldybės ir Utenos
apskrities viršininko administracijos internetiniuose puslapiuose, Visagino savivaldybės ir Utenos
apskrities viršininko administracijos skelbimų lentose ir informaciniame stende planuojamoje
teritorijoje. Viešo svarstymo procedūros pradedamos 2009 08 31. Parengto detaliojo plano vieša
ekspozicija pradedama 2009 09 11 Visagino savivaldybės patalpose. Viešas susirinkimas planuojamas
2009 09 25. Tikslus viešo susirinkimo laikas ir vieta bus skelbiami 2009 08 14-17 dienomis
pasirodysiančioje informacijoje atitinkamose informavimo priemonėse.
Planavimo organizatorius: Utenos apskrities viršininko administracija, Aušros g. 22, Utena.
Plano užsakovas: VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ Drūkšinių kaimas, Visagino sav. Visaginas.
Tel. (8 386) 24242.
Plano koordinatorius: UAB „Visagino atominė elektrinė“ Žvejų g. 14, Vilnius. Tel. (8 5) 2782998.
Detaliojo plano rengėjas: IĮ „Atkulos projektai“, Savanorių pr. 11A-83, Vilnius. Tel. (8 5) 2162869
atkula@gmail.com

