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Kokiu atstumu nuo gretimo sklypo galima statyti
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 Spausdinti

Klausimas: Ar reikalingas leidimas norint įsirengti individualų nuotekų valymo įrenginį,
kokį privaloma išlaikyti atstumą nuo kamyninio sklypo?
Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Individualiųjų gyvenamųjų namų, sodų bendrijų, kaimiškųjų vietovių gyventojai, kuriems
nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų, įsirengia vietinius
nuotekų valymo įrenginius, skirtus buitinėms arba joms artimoms nuotekoms valyti.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos
inspekcija) primena, kad nusprendus įrengti individualią nuotekų valyklą privaloma
parengti statinio projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD).
Nuotekų valymo įrenginiai (nuotekų valyklos) - statinys arba inžinerinis įrenginys arba technologiškai susietų statinių ir (arba)
inžinerinių įrenginių kompleksas, nuotekų tvarkymo sistemos dalis, skirta nuotekoms valyti bei valymo metu susidarančioms
atliekoms (šlamui, smėliui, šiukšlėms, stambiems nešmenims ar pan.) tvarkyti. Individualūs nuotekų valymo įrenginiai - išeitis
tiems gyventojams, kurie negali naudotis centralizuotais komunaliniais inžineriniais tinklais (nuotekų valyklos apima ir
kaupimo septikus). Nuotekų valyklų statiniai pagal paskirtį priskiriami kitos paskirties inžineriniams statiniams.
Nuotekų valyklos priskyrimas tam tikrai statinių kategorijai priklauso nuo jos našumo. Nuotekų valyklos ir nuotekų kaupimo
rezervuarai, kurių našumas ne didesnis kaip 5 kubiniai metrai per parą, priskiriami II grupės nesudėtingiesiems statiniams, o
nuotekų valyklos, kurių našumas didesnis kaip 5 kubiniai metrai per parą, bet nesiekia 500 kubinių metrų per parą našumo,
priskiriamos neypatingiesiems statiniams.
Žinotina, kad gyventojams, nusprendusiems įsirengti ir naudoti vietinius nuotekų valymo įrenginius (jeigu galimybė įsirengti
vietinį nuotekų valymo įrenginį yra numatyta teritorijų planavimo dokumentuose arba jeigu teritorijų planavimo dokumentų
sprendiniai, kuriuose numatomas komunalinių tinklų tiesimas neįgyvendinti) privaloma parengti statinio projektą ir gauti SLD.
Primename, kad SLD išduoda savivaldybių administracijos.
Planuojant nuotekų valyklos įrengimo vietą būtina žinoti ir tai, kad statybos techniniame reglamente nurodyta, jog
mažiausias leistinas atstumas nuo kaimyno gyvenamojo namo turi būti 8 metrai, o nuo kaimyno sklypo ribos privalu
išlaikyti 1 metro atstumą. Jei šie atstumai neišlaikomi, reikalingas besiribojančių sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų
rašytinis sutikimas. Taip pat svarbu nuotekų tinklus tiesti ne arčiau nei 10 metrų nuo šachtinio šulinio.
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Komentuokite ir vertinkite!
Norėdami komentuoti ir vertinti - prisijunkite arba Registruokitės!

Vamzdžiai vandentiekiui ir kanalizacijai
Vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemų, gręžinių vamzdynai, vamzdžiai laukui ir vidui. Vamzdynų nesandarumo ir
avarijų priežastys.

Vandentiekio įrengimas
Vandentiekio įrengimas privačiame sklype susideda iš trijų stambių etapų: gręžinio projektavimo ir įrengimo, vamzdynų
paklojimo bei siurblio ir jo valdymo pasirinkimo.

Giminingos kategorijos
Inžinerinės komunikacijos
Santechnika, vonios kambarys
Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas
Teritorijų inžinerinės įrangos projektų rengimas
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1 2 3 4 5 ... 22

ŠVAISTĖ, UAB
Sertifikuoti nuotekų valymo įrenginiai.
Metalo g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2329142, Mobilus: +370-685-38130 , +370 685 04907, El. paštas: info@svaiste.lt

BALSTRAN, UAB
Nuotekų valymo įrenginiai, jų priežiūros ir remonto darbai, konsultacijos
Gedimino g. 48, Kaišiadorys
Telefonas: +370-601-91465, Mobilus: +370-601-91465, El. paštas: info@balstran.lt
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Temos
Alternatyvi energetika, ekologinė statyba, atliekų tvarkymas
Aplinkotvarka (tema)
Apsauga (tema)
Apšvietimas (tema)
Baldai (tema)
Buitinė technika (tema)
Darbo sauga, priešgaisrinė sauga (tema)
Dažai, lakai, gruntai
Durys (tema)
Elektra (tema)
Fasadai (tema)
Geodeziniai ir kadastriniai matavimai, geologiniai tyrimai
Gi d

(t

)

Atsako specialistas
Kokiu atstumu nuo gretimo sklypo galima statyti nuotekų valymo įrenginį?
Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė
daugiau 

Straipsniai
Kokiu atstumu nuo gretimo sklypo galima statyti nuotekų valymo įrenginį?
Vamzdžiai vandentiekiui ir kanalizacijai
Vandentiekio įrengimas
Nuotekų valymo įrenginių ypatumai, kurie lemia sklandų jų veikimą
Į mokestį už vandenį bus įskaičiuotos valdininkų klaidos?
Vandentvarka gyvenvietėse. Ar gyventojai įpirks paslaugas?
Ilgų vamzdynų verslas
Nuotekų valymui – 5 centai!
Sniego tirpinimui naudojama kanalizacijos šiluma
Namo nuotekų įrenginiai - nuolatinės priežiūros objektas
Vamzdynai. Renovavimas cemento - smėlio skiediniu.
Individualaus namo nuotekų valymo įrenginiai
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Kompanijų produktai
Daugiasluoksnių vamzdžių lenkimo įrenginys "REMS SWING", nuoma
Daugiasluoksnių vamzdžių lenkimo įrenginys "REMS SWING"

Antica - vandens nukalkinimo sistemos
Elektromagnetinis vandens nukalkinimas, kalkių šalinimas ...

Vandentiekio, kanalizacijos (nuotekų) vamzdynų klojimas. Darbai atliekami visoje Lietuvoje.
Vandentiekio ir nuotakynų įrengimas (tiesimas) betranšėju...

Pastatų vandentiekio ir nuotekų sistemų montavimas
Vandentiekio įrengimas, nuotekų sistemų įrengimas

Talpyklos
Įvairios talpos, talpyklos, prekyba talpyklomis Vilniuje

SEPTONIC - irimo aktyvatorius nuotekoms
Nuotekų irimo aktyvatorius rezervuarams

Kasimo darbai
Nuomojame ekskavatorių su operatoriumi. Kasame tvenkinius.

Vandentiekio sistemų montavimas ir remontas
Vandentiekio montavimo darbai, vandentiekio remonto pasla...

Vandens tiekimo sistemos
Požeminio vandens eksploatavimas, požeminis vanduo

Vandentiekio sistemų remontas Vilniuje
Šalto ir karšto vandens tiekimo sistemų remontas

Santechnikos vandentiekio šildymo įrengimas Vilniuje
Santechnikos įrengimas, vandentiekio šildymas, vandentiek...

Santechnikos sistemų montavimas
Vandentiekio ir nuotekų sistemų montavimas

Vandentiekio, nuotekų montavimo darbai
Nuotekų montavimas, vandentiekio montavimas

Šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimas šildymo sezonui
Šildymo sistemos paruošimas žiemai

Kompleksinė daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų darbo efektyvumo analizė
Šildymo sistemų analizė, vandentiekio sistemų analizė

Pastato vidaus nuotekų sistema
Kaip pasirinkti patikimą, ilgaamžį ir komfortiško gyvenimo sąlygas užtikrinantį, netriukšmaujantį pastato vidaus nuotekų vamzdy...

Labko riebalų atskirtuvai
Riebalų atskirtu...

Vandentiekio ir kanalizacijos (nuotekų) sistemų projektavimas ir įrengimas
Vidaus ir lauko vandentiekio tinklų projektavimas, kanalizacijos įrengimas, įrangos montavima...

Vandentiekio bei nuotekų šalinimo sistemų įrengimo darbai
Pastatų ir išorės vandentiekio bei nuotekų šalinimo sistemų įrengimo (santechniniai) dar...

Nuotekų siurblinės
Siurblinės skirtos paviršinių, ūkio-buities, gamybinių nuotekų bei dumblo perpumpavi...
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Namo elementai
Inžinierinės sistemos
Aplinka
Darbai

APIE MUS

ĮDĖK ĮMONĘ

ĮDĖK PREKĘ

Vidaus apdaila

Interjeras

SUSISIEKITE SU MUMIS

Baldai

REKLAMA

