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ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური 
გეგმის გეგმარებითი დავალების შემუშავების სამართლებრივი საფუძველი

   საქართველოს კონსტიტუცია;
   საქართველოს     ორგანული     კანონი     ადგილობრივი     თვითმმართველობის     შესახებ     -

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“.
   ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის გეგმარებითი დავალების შემუშავების სამართლებრივი საფუძველია საქართველოს 
კანონი „სივრცითი მოწყობისა და    ქალაქმშენებლობითი    საფუძვლების შესახებ“ და 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №59 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტი -
„დასახლებათა  ტერიტორიების  გამოყენებისა  და  განაშენიანების  რეგულირების  ძირითადი 
დებულებების დამტკიცების თაობაზე“.

   ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური
გეგმის  გეგმარებითი დავალება შემუშავდა კანონმდებლობით განსაზღვრული წინასაპროექტო 
კვლევის იმ შედეგების გათვალისწინებით, რომლებიც აუცილებელია დაგეგმარებითი 
ამოცანებისათვის. წინასაპროექტო კვლევისთვის, დაგეგმარებითი ამოცანებიდან გამომდინარე, 
ასევე შესაძლებელია განისაზღვროს სხვა დამატებითი მონაცემები, რაც კანონმდებლობით 
დაშვებულია.

ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური 
გეგმის გეგმარებითი დავალების მიზნები და პრინციპები

   ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავების მიზნებია:

-   ჯანსაღი, უსაფრთხო და მოხერხებული ტურისტულ-სარეკრეაციო გარემოს და    პირობების 
შექმნა;

-  მდგრადი განვითარების მიზნით, ფიზიკური და იურიდიული პირების, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის და სახელმწიფო ინტერესების ურთიერთშეთანხმება ტერიტორიების 
გამოყენებისა და განვითარების საკითხებში;

- ტერიტორიების გამოყენების (მიწათსარგებლობის) და განაშენიანების განვითარების 
პრიორიტეტების დადგენა;

-   მიწათსარგებლობის ზონებისა და ქვეზონების დადგენა;
- ტერიტორიების გამოყენების (მიწათსარგებლობის) და განაშენიანების პარამეტრების 

განსაზღვრა.

   ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავების სახელმძღვანელო პრინციპებია:

-   მდგრადი განვითარების წინაპირობების შექმნა;
-   უპირატესად სივრცითი განვითარების ინტენსიური მოდელის გამოყენება;
- ინვესტიციების    მოზიდვის,    მოსახლეობის    დასაქმებისა    და            კომპლექსის 

კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით, საერთაშორისო პრაქტიკაში დანერგილი, 
თანამედროვე ქალაქგეგმარების,       სატრანსპორტო,   საინჟინრო   და   გარემოსდაცვითი 
მიდგომებისა და გადაწყვეტების გამოყენება;

- სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის პროცესში      საჯაროობის, ჩართულობისა და 
თანამონაწილეობის უზრუნველყოფა.

დოკუმენტაცია უნდა შემუშავდეს შემდეგ საფუძველზე :

   საქართველოს კანონი “სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ”
2005 წლის 2 ივნისი;
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   ტექნიკური რეგლამენტი - ,,დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 
რეგულირების ძირითადი დებულებები“ საქართველოს მთავრობის დადგენილება №59 2014 
წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი);

   2015 წელს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან 
დადებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N41 ხელშეკრულება;

   2015 წლის 20 მაისის შეთანხმება N1 2015 წლის 26 იანვრის N41  ხელშეკრულებაში 
ცვლილებების შეტანის თაობაზე .

1.  დოკუმენტაციის შემადგენლობა:
1.1  ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმა;
1.2  ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის კონკრეტული 

უფლებრივი ზონირების რუკა.

2.  მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემადგენელი ნაწილებია:
2.1  ტექსტური ნაწილი;
2.2  ზონირების ნაწილი;
2.3  საინჟინრო ნაწილი;
2.4  თემატური ნაწილი.

2.1  ტექსტური ნაწილის შემადგენლობაა:
2.1.1 მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის აღწერა;
2.1.2 მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განმარტებითი ბარათი.

განმარტებითი ბარათის რეკომენდირებული შემადგენლობაა:

- ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსი განსახლების 
სისტემაში, ეროვნულ, მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივ დონეზე;

-   ისტორიული განვითარების მიმოხილვა;
- ბუნებრივ-კლიმატური პირობები (ჰავა, გეოგრაფია,სამშენებლო გეოლოგია და 

სეისმიკა, ჰიდროლოგია, ეკოლოგიური მდგომარეობა);
-   მოსახლეობა, დემოგრაფია;
-   ეკონომიკა;
-   მომსახურების სფერო;
-   ტურისტული ინფრასტრუქტურა;
-   ისტორიისა და კულტურის ძეგლები;
-   დაცული ტერიტორიები;
-   სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა;
-   საინჟინრო   ინფრასტრუქტურა;
-   გამწვანება და კეთილმოწყობა;
-   წინა პერიოდში შემუშავებული ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტაციის მიმოხილვა;
-   კომპლექსის მართვის სამართლებრივი საფუძვლები;
-   კომპლექსის მართვის ინსტიტუციური მოწყობა;
-   მიწათსარგებლობის სტრუქტურა, მახასიათებლები და ტენდენციები;

არსებული მდგომარეობის ურბანული ანალიზი;
- ურბანული განვითარების ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და 

საფრთხეების ანალიზი;
-   კომპლექსის არსებული და სამომავლო მისია/ფუნქცია;
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-   განვითარების მოდელი და პრიორიტეტები;
-   ქალაქგეგმარებითი რეკომენდაციები, წინადადებები;
-   სამოქმედო გეგმა (საქმიანობები, პრიორიტეტულობა, ეტაპები);
-   კომპლექსის ურბანული განვითარების ხედვა.

2.1.3   მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ეფექტიანობის (ხეირიანობის)
შეფასება;

2.1.4 მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განხორციელების ეტაპები და 
რიგითობა.

თემატური ნაწილი გეგმარებითი დავალებიდან გამომდინარე შესაძლებელია მოიცავდეს 
მაგალითად: ტურიზმის განვითარების სისტემას, დაცული ტერიტორიების სისტემას, 
კულტურული მემკვიდრეობის, სარეკრეაციო ტერიტორიების სისტემას, მომსახურების 
ცენტრების სისტემას და სხვა თემატურ საკითხებს.

3.  კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკა მოიცავს:

-   კონკრეტულ ფუნქციურ ზონებს/ქვეზონებს;
-   გარემოს დამცავ კონკრეტულ ზონებს;
-   მიწის ნაკვეთის განაშენიანების კოეფიციენტებს;
-   მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტებს;
-   მიწის ნაკვეთის გამწვანების კოეფიციენტებს;
-   საპროექტო ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთების განაწილების რუკას (მიწის ნაკვეთის 

ნომრის და ფართობის ჩვენებით);
-   განაშენიანების რეგულირების ხაზებს (წითელ ხაზებს);
-   განაშენიანების სავალდებულო ხაზებს (ლურჯ ხაზებს);
-   მიწის ნაკვეთებზე შენობათა განთავსების სქემებს.

შემსრულებლის მიერ დამკვეთისთვის შესამუშავებელი გეო-ინფორმაციული მასალები

ArcGIS 10 ვერსიის პერსონალური გეო-ინფორმაციული ბაზა შემდეგი ფენებით:
1.  კომპლექსის საზღვარი (ხაზოვანი, პოლიგონალური)
2.  მდინარე (ხაზოვანი, პოლიგონალური)
3.  მდინარის დატბორვის ზონა
4.  მდინარის დაცვის ზონა
5.  ზღვის დაცვის ზონა
6.  არხი
7.  არხის დაცვის ზონა, არხის დატბორვის ზონა
8.  ჭაობი
9.  ჭაობის დაცვის ზონა
10.წყალსატევი
11.წყალსატევის დაცვის ზონა
12.საპროექტო გზა/ქუჩა
13.საპროექტო გზა/ქუჩის გასხვისების ზონა
14.საპროექტო ტროტუარი/საფეხმავლო ზონა
15.საპროექტო ველობილიკი
16.რკინიგზის ხაზ(ებ)ი
17.რკინიგზის გასხვისების ზონა
18.ფუნქციური ზონირება
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19.განაშენაინების რეგულირების ხაზი
20.წყალმომარაგების გასხვისების ზონა
21.კანალიზაციის მილის გასხვისების ზონა
22.სანიაღვრის გასხვისების ზონა
23.ელექტრო გადამცემი ხაზის გასხვისების ზონა
24.გაზმომარაგების ხაზის გასხვისების ზონა
25.საკომუნიკაციო (ტელეფონი, ტელევიზია, ინტერნეტი) ხაზის გასხვისების ზონა
26.ბუნებრივი რესურსები
27.რეკრეაციული ტერიტორიები

ჩასაბარებელ გეო-ინფორმაციულ მასალებთან დაკავშირებული ტექნიკური მოთხოვნები:

-   გეო-ინფორმაციული მასალები უნდა შეიქმნას და დამუშავდეს ArcGIS 10 ვერსიის 
პერსონალური გეომონაცემთა ბაზის ფორმატში;

-   პერსონალური გეომონაცემთა ბაზა უნდა იყოს WGS 84\UTM 38N საქართველოს 
სახელმწიფო საკოორდინატო სისტემაში;

გეო-ინფორმაციული მასალების (იგულისხმება გარკვეული ფენები) საბოლოო ვერსია უნდა 
იქნეს შემოწმებული ტოპოლოგიურ შეცდომებზე (ტოპოლოგიური სიზუსტე 0.025 მ);

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის რევიზია რეკომენდირებულია ჩატარდეს ყოველ 5
წელიწადში.

ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი – გეგმები, რუკები და სქემები 
შესრულებული უნდა იყოს გეო–ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით და 
შეესაბამებოდეს თანამედროვე კარტოგრაფიულ სტანდარტებს. დოკუმენტაციის ტექსტური და 
გრაფიკული მასალების დაბეჭდილი და ციფრული ვერსიები, გის მონაცემთა ბაზები სრულად 
უნდა იქნეს წარმოდგენილი.

 შესასრულებელი სამუშაოები

ეტაპი 3. ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის 
გენერალური გეგმის შემუშავება – ეტაპი 2-ის დამთავრებიდან - 3 თვე.

3.1 საწყისი სამუშაო ვერსიის განხილვა და შეთანხმება - ეტაპი 3-ის დაწყებიდან 1 თვე;
დამკვეთს უნდა ჩაბარდეს -  საწყისი სამუშაო ვერსია;

3.2 შუალედური სამუშაო ვერსიის განხილვა და შეთანხმება - ეტაპი 3-ის დაწყებიდან 2 თვე;

3.3 საბოლოო ვერსიის განხილვა და შეთანხმება - ეტაპი 3-ის დაწყებიდან  3 თვე.

ეტაპი 4. ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის კონკრეტული 
უფლებრივი ზონირების რუკის შემუშავება - ეტაპი 3-ის დამთავრებიდან - 2 თვე.

4.1. შუალედური სამუშაო ვერსიის განხილვა და შეთანხმება - ეტაპი 4-ის დაწყებიდან 1 თვე;

4.2 საბოლოო ვერსიის განხილვა და შეთანხმება - ეტაპი 4-ის დაწყებიდან  2 თვე.

საბოლოო ვერსიის ჩაბარების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 9 თვე.

საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ფორმა
საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს A-4/A-3 ფორმატის, ზამბარით აკინძული 
ალბომის სახით:

-  სათაური;
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-   სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელისა და 
პროექტის ავტორ(ებ)ის ხელმოწერ(ებ)ით;

-   ალბომის შემადგენლობა;

-   პროექტის შემადგენლობა;

-   შესაბამისი ტექსტური ნაწილ(ებ)ი, დადასტურებული შემსრულებლ(ებ)ის/ ავტორ(ებ)ის 
მიერ - A-4 ფორმატი;

-   გრაფიკული ნაწილ(ებ)ი, შტამპით და ჩარჩოთი - A-3 ფორმატი (გამონაკლის შემთხვევაში 
დასაშვებია განსხვავებული ფორმატის წარმოდგენა, ალბომში აკინძული A3 ფორმატის 
ზომაზე).

ყველა ფურცელი უნდა იყოს დადასტურებული ხელმძღვანელის, პროექტის 
ავტორ(ებ)ის/შემსრულებლ(ებ)ის მიერ ხელმოწერებით.

შემსყიდველისათვის გადასაცემი საბოლოო პროდუქცია

პროდუქციის სახით წარმოდგენილი უნდა იყოს ტექნიკური დავალების საფუძველზე მესამე და 
მეოთხე ეტაპების შესაბამისი დოკუმენტაცია:

   კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა - ნაბეჭდი და ელექტრონულ 
ფორმატში (PDF) 5-5 ეგზ.

   კომპლექსის კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკები-ნაბეჭდი და ელექტრონულ 
ფორმატში (PDF) 5-5 ეგზ.

   გეო-ინფორმაციული სისტემების მასალების ელექტრონული ვერსია DVD- ზე - 3 ეგზ.

მიწოდების საბოლოო ვადაა ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 9 თვე.

ურეკი-შეკვეთილის  ტურისტულ-სარეკრეაციო  კომპლექსის  მიწათსარგებლობის  გენერალური 
გეგმა უნდა მოიცავდეს შემდეგ ნაწილებს:

1.  ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის ადგილი, როგორც ქვეყნაში ისე 
ქვეყნის დასავლეთ რეგიონში და მისი მნიშვნელობის გაზრდის შესაძლებლობა. 

1.1. საქართველოს სამხარეო ადმინისტრაციული რუკა.

1.2. რეგიონული რუკა. არსებული და სამომავლო განვითარება – მასშტაბი 1:100 000 ან 1:50 000
რეგიონული რუკა უნდა მოიცავდეს:

   ურეკი-შეკვეთილის       ტურისტულ-სარეკრეაციო       კომპლექსის       მდებარეობას 
დასავლეთ საქართველოს დიდ ქალაქებთან მიმართებაში;

   საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივ საავტომობილო გზებს;
   მაგისტრალურ სარკინიგზო გზებს;
   მაგისტრალურ ნავთობსადენსა და გაზსადენს;
   I კატეგორიის წყალსადენებს;
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 ურეკი-შეკვეთილის  ტურისტულ-სარეკრეაციო  კომპლექსის  წყალმომარაგების 
სათავე ნაგებობებს;

   I კატეგორიის ელექტრო გადამცემ ხაზებს;
   კავშირგაბმულობის მაგისტრალურ ხაზებს;
   აეროპორტებს;
   საზღვაო პორტებს.

2.  ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის საზღვრებისა და მმართველობის 
სავარაუდო და სარეკომენდაციო სისტემის განსაზღვრა

2.1. ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის საზღვრების განსაზღვრა;

2.2. ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის მმართველობის სავარაუდო 
და სარეკომენდაციო სისტემის წინადადების შემუშავება.

3.  მიწის გამოყენება. გეგმების მასშტაბი 1:25 000, 1:10 000 ან 1:5 000

3.1. ზოგადი ზონირება.

ზოგადი ზონირება კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად უნდა მოიცავდეს:

   ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონას – (ლსზ);
   სასოფლო-სამეურნეო ზონას – (სოფზ);
   სარეკრეაციო ზონას –(რზ);
   საკურორტო-სარეკრეაციო ზონას – (სრზ);
   სპეციალურ ზონას – (სპეცზ);
   საცხოვრებელ ზონას – (სზ);
   სატრანსპორტო ზონას – (ტზ);
   საზოგადოებრივ-საქმიან ზონას – (სსზ);
   სამრეწველო ზონას – (ს);
   სანიტარიულ ზონას – (სანზ);
   სამხედრო დანიშნულების ზონას – (სდზ).

3.2. სანიტარიული და საინჟინრო ზონები და წყალდაცვითი ზოლები

სანიტარიული და საინჟინრო ზონები და წყალდაცვითი ზოლები უნდა მოიცავდეს:

   კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სანიტარიული დაცვის ზონებს;

   ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო 
დაცვის ზონებს;

   წყალდაცვით ზოლებს.

3.3. მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა მონაცემები.

მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა მონაცემები უნდა მოიცავდეს:

   სახელმწიფო საკუთრებას;
   მუნიციპალურ საკუთრებას;
   ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების საკუთრებას;
   არსებული  მიწის  ნაკვეთების  უზუსტობების  გამოსწორებისათვის და  სამომავლო 

მიწის ნაკვეთების ფორმირების, სატრანსპორტო და ინფრასტრუქტურული 
გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციებს.
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4.  ტრანსპორტი. გეგმები – მასშტაბი 1:10 000 ან 1:5 000

4.1. საავტომობილო გზები

საავტომობილო გზები უნდა მოიცავდეს:

   საპროექტო ჩქაროსნული მაგისტრალის-ავტობანის სავარაუდო სქემას და მის 
კავშირს ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის 
ტრიტორიასთან;

   ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის ტრიტორიაზე 
საავტომობილო შიგა გზების (არტერიულ, შემკრებ და საუბნო ქუჩებს) სისტემას და 
მის კავშირს სამომავლო ჩქაროსნულ მაგისტრალთან-ავტობანთან;

   ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის ტერიტორიაზე 
საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრაობის სავარაუდო სქემას.

4.2. საველოსიპედო ბილიკები

საველოსიპედო ბილიკები უნდა მოიცავდეს:

   ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის საველოსიპედო 
ბილიკბის არსებობის მიზანშეწონილობის შეფასებას;

   საველოსიპედო ბილიკების სავარაუდო სქემას.

4.3. წყლის ტრანსპორტი

წყლის ტრანსპორტი უნდა მოიცავდეს:

   წყლის ტურისტულ-სარეკრეაციო ტრანპორტის განვითარების შესაძლებლობების 
შეფასებას;

   პირსების განლაგების სავარაუდო სქემას;

   ნავებისა და იახტების სადგომების განვითარების შესაძლებლობების შეფასებას.

4.4. რკინიგზა

რკინიგზა უნდა მოიცავდეს - ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის 
ტერიტორიის სიახლოვეს გამავალ არსებულ სარკინიგზო მაგისტრალს და რკინიგზის 
სადგურებს და მის მნიშვნელობას ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსისათვის.

4.5. ფეხით მოსიარულეთა მოძრაობა

ფეხით  მოსიარულეთა მოძრაობა უნდა  მოიცავდეს -  ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ- 
სარეკრეაციო კომპლექსისათვის ფეხით  მოსიარულეთა მოძრაობასთან დაკავშირებული 
საკითხის მნიშვნელობის შეფასებას და სამომავლო განვითარების გზების დასახვას.

4.6. ავტოსადგომები

ავტოსადგომები უნდა მოიცავდეს    - ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო 
კომპლექსისათვის  ავტოსადგომებთან  დაკავშირებული  საკითხის  მნიშვნელობის 
შეფასებას და სამომავლო განვითარების გზების დასახვას.

5.  სათემო ნაგებობები, დაწესებულებები და ადგილები. არსებული და სამომავლო განვითარება,
გეგმების მასშტაბი 1:25 000 ან 1:10 000

5.1. საინჟინრო      (სათემო)      ქსელები      –      ელექტრომომარაგების,     კავშირგაბმულობის, 
წყალმომარაგების (სასმელი და ტექნიკური) და წყალარინების, ბუნებრივი აირის, 
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სანიაღვრე წყალარინების და მყარი ნარჩენების მოცილების ძირითადი ქსელები და 
ნაგებობები.

საინჟინრო (სათემო) ქსელები უნდა მოიცავდეს:

   ელექტრომომარაგებისათვის საჭირო ქსელისა და ნაგებობების არსებულ 
მდგომარეობას და სამომავლო განვითარებას;

   კავშირგაბმულობისათვის საჭირო ქსელისა და ნაგებობების არსებულ 
მდგომარეობას და სამომავლო განვითარებას;

   სასმელი წყლით მომარაგებისათვის საჭირო ქსელისა და ნაგებობების არსებულ 
მდგომარეობას და სამომავლო განვითარებას;

   ტექნიკური წყლით მომარაგებისათვის საჭირო ქსელისა და ნაგებობების 
მიზანშეწონილობის შეფასებას და სამომავლო განვითარებას;

   თხევადი ნარჩენების მოცილებისათვის წყალარინების ქსელისა და ნაგებობების 
არსებული მდგომარეობა და სამომავლო განვითარება;

   ბუნებრივი აირის მიწოდებისათვის საჭირო ქსელისა და ნაგებობების არსებულ 
მდგომარეობას და სამომავლო განვითარებას;

   სანიაღვრე წყალარინების ქსელისა და ნაგებობების არსებულ მდგომარეობას და 
სამომავლო განვითარებას;

   მყარი ნარჩენების მოცილებისათვის საჭირო ქსელისა და ნაგავსარელი ნაგებობების 
არსებულ მდგომარეობას და სამომავლო განვითარებას;

   განახლებადი ენერგო რესურსების განვითარების შესაძლებლობა.

5.2. საჯარო მომსახურების დაწესებულებები.

საჯარო მომსახურების დაწესებულებები უნდა მოიცავდეს:

   აღმზრდელობითი საგანმანათლებლო და დაწესებულებების განვითარების 
შეფასებას. საჭიროების შემთხვევაში მათი განთავსების სავარაუდო ადგილებს;

   არსებულ სამედიცინო მომსახურების დაწესებულებებსა და ახალი სამედიცინო 
მომსახურების დაწესებულებების განვითარების შეფასებას;

   არსებულ პოლიციის შენობა-ნაგებობებს და ახლის საჭიროების შეფასებას;

   არსებულ სახანძრო-სამაშველო მომსახურების შენობა-ნაგებობებს და ახლის 
საჭიროების შეფასებას;

   არსებულ ადმინისტრაციულ შენობა-ნაგებობებს და ახლის საჭიროების შეფასებას.

5.3. კულტურულ–საგანმანათლებლო დაწესებულებები.

კულტურულ–სანახაობითი და შემეცნებითი დაწესებულებების საჭიროების   შეფასებას.
საჭიროების შემთხვევაში მათი განთავსების სავარაუდო ადგილებს.

5.4. სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ნაგებობები
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ნაგებობები უნდა მოიცავდეს:

   არსებულ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ნაგებობებს და ახლის საჭიროების შეფასებას;

   სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ნაგებობებისა და კომპლექსების განთავსების 
სავარაუდო ადგილებს.

6.  საცხოვრისი. გეგმები – მასშტაბი 1:10 000 ან 1:5 000
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6.1. ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის ტერიტორიაზე საცხოვრისის 
შეფასებას  და  მათ  სამომავლო  განვითარებას  საკურორტო-სარეკრეაციო ზონებში,  მათ 
შორის:

   ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის ტერიტორიაზე 
საცხოვრისის მაქსიმალური რაოდენობის განსაზღვრას;

   ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის ტერიტორიაზე 
საცხოვრისის სიმჭიდროვეების შეფასებას და სიმჭიდროვეების განსაზღვრას 
საკურორტო-სარეკრეაციო ზონებში.

7.  ეკონომიკური განვითარება, გეგმები – მასშტაბები 1:20 000, 1:10 000 ან 1:5 000

7.1. ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის დატვირთვის შეფასება;

7.2. ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის ეკონომიკურის განვითარების 
პოტენციალის ზოგადი შეფასება;

7.3. ურეკი-შეკვეთილის          ტურისტულ-სარეკრეაციო          კომპლექსისათვის          საჭირო 
საზოგადოებრივ–საქმიანი და სავაჭრო არეალების განვითარების შესაძლებლობების 
შეფასებას და მათი განვითარებისათვის სავარაუდო ადგილების განსაზღვრა.

8.  კრიტიკული და მგრძნობიარე არეალები.გეგმები – მასშტაბები 1:25 000 ან 1:10 000

8.1. ბუნების დაცვის არეალები

ბუნებრივი არეალები, სულ მცირე, უნდა მოიცავდეს - ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ- 
სარეკრეაციო კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებულ მაგნიტურ სილას, ტყეს, ჭაობებს და 
ბუნების დაცვის ძეგლებს.

8.2. სანიტარიული ზონები.

8.3. ვიზუალური დაცვის არეალები.

ვიზუალური დაცვის არეალები, სულ მცირე, უნდა მოიცავდეს - ურეკი-შეკვეთილის 
ტურისტულ-სარეკრეაციო კომპლექსის ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი ვიზუალური 
არეალების შეფასებას და განსაზღვრას.

9.  ბუნებრივი საფრთხეები. გეგმები – მასშტაბი 1:25 000

9.1. მიწისძვრა, წყალდიდობა/დატბორვა და ქარიშხალი.

მიწისძვრასთან, წყალდიდობასთან/დატბორვასთან და ქარიშხალთან დაკავშირებული 
საკითხები, სულ მცირე, უნდა მოიცავდეს:

   მიწისძვრასთან დაკავშირებულ მონაცემებს და არსებული შენობა-ნაგებობების 
სეისმომედეგობის ზოგად შეფასებას;

   წყალდიდობის მონაცემებს, წყალდიდობისათვის განკუთვნილ ნაგებობებს და 
წყალდიდობასთან დაკავშირებული მდგომარეობის შეფასებას;

   დატბორვის მონაცემებს და დატბორვასთან დაკავშირებული მდგომარეობის 
შეფასებას;

   ქარიშხლის მონაცემებს და ქარიშხალთან დაკავშირებული მდგომარეობის 
შეფასებას.

10. სასოფლო–სამეურნეო მიწები. გეგმები – მასშტაბი 1:25 000

10.1.  ურეკი-შეკვეთილის  ტურისტულ-სარეკრეაციო  კომპლექსის  ტერიტორიაზე  არსებული 
სასოფლო-სამეურნეო მიწები და მათი სამომავლო განვითარების შეფასება.


