TRAK RAJONO SAVIVALDYB S VALSTYBIN S ŽEM S SKLYPO
(KADASTRO NR. 7964/0001:892) MIŠK VIDIN S MIŠKOTVARKOS PROJEKTO

SANTRAUKA

Projektuojamo objekto teritorija priskiriama Trak rajono savivaldyb s Lentvario seni nijos
Lentvario miestui.
Projektuojamas objektas priklauso Nekilnojamojo turto registre registruotam žem s
sklypui, kurio kadastrinis Nr. 7964/0001:892. Min to žem s sklypo savininkas – Lietuvos
Respublika. Valstybin s žem s patik jimo teis priklauso Trak rajono savivaldybei (Lietuvos
respublikos vyriausyb s 2018m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 390 “D l valstybin s mišk kio
paskirties žem s sklyp perdavimo patik jimo teise Trak rajono savivaldybei”. Unikalus žem s
sklypo numeris šiuo metu yra 4400/2805-9454.
Vidin s miškotvarkos projektas rengiamas atsižvelgiant miško kadastro duomenis, pagal
kuriuos min t žem s sklyp patenka 5 taksaciniai, užimantys 3.4 ha plot , sklypai, priklausantys
Trak regioninio padalinio Lentvario girininkijos 555 kvartalui. Projektuojamoje miško teritorijoje
auga 2,2 ha pušyn , kuri vidutiniai taksaciniai rodikliai yra šie: amžius - 136 metai, bonitetas - 2,8;
skalsumas - 0,74; t ris 1 ha - 351 m3. Be 3 sklyp pušyn auga 0,3 ha 40 met 1 boniteto 0,7
skalsumo klevynas, kurio t ris 1 ha 130m3. Miško sklype inventorizuotos trys aikšt s, kurios
sudaro 0,9 ha plot .
Lentvario seni nijos projektuojamo objekto 3,4 ha teritorija (Lentvario g-jos 555 kv. 22;
49-54 skl.) priskirta IIB mišk grup s miest mišk pogrupiui.
Pagrindiniai projektavimo uždaviniai:
- suprojektuoti kraštovaizdžio formavimo priemones;
- suprojektuoti miško rekreacin infrastrukt r .
Projekto sud tis:
Aiškinamasis raštas su br žiniais: rekreacinio planavimo schema (M 1:1000); kraštovaizdžio
formavimo kirtim išd stymo schema (M 1:200), taksoraš iu, priedais ir proced r dokumentais.
Pagrindiniai sprendiniai:
Siekiant sutvarkyti ir pritaikyti lankymui Lentvario miesto miškus, projektuojami 880 m
ilgio rekreaciniai takai p stiesiems ir dviratininkams, sveikatingumo takas (220 m ilgio), aktyvaus
poilsio zona – vaik žaidimo aikštel , rengini aikštel (su amfiteatro principu išd stytais suolais ir
vasaros estrada) bei rekreacin ranga prie ši objekt : apie 20 suol ir 6 dvira i stovai takuose, 1
pav sin su lauko baldais, 12 šiukšliad ži , 1 lauko tualetas, 1 lauko hidrantas.
Rekreacin aplink pagerinti numatyta suprojektuot speciali j kirtim pagalba
(kirtim plotas – 3,4 ha; maksimalus leistinas iškirsti medienos bendras t ris – 46 m3).

