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DĖL SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO
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Atsak~d~~i į J~sų raštą, i~~ormuojame, kad vadovaujantis
Lietu.vos .Respublik.os. visuomenės /
sveikatos priežiūros
Įstatymo
(Zin.
2002, Nr .. 56-2225)
24 straipsnio
I dalimi, asmenys,"
proj ektuoj antys, statantys, rekonstruojantys,
valdantys statinius, kuriuose vykdoma veikla susijusi su
žmogaus gyvenamosios
aplinkos tarša, turi projektuoti ir įrengti aplink šiuos statinius sanitarines
apsaugos zonas. Specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 20 I0, Nr. 98-5089), 67
punktas nustato buitinių atliekų sąvartynams 500 m sanitarinės apsaugos zonos dydį, nepriklausomai
nuo sąvartynų naudojimo pobūdžio (eksploatuojami,
uždarorni, uždaryti). Vadovaujantis
Sanitarinių
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. rugpjūčio
[9 d. įsakymu Nr. V -586 (Žin., 2004, Nr. 134-4878), 6 p. sanitarinių
apsaugos zonų ribos gali būti nustatomos dviem būdais: atliekant poveikio visuomenės sveikatai
vertinimą, kuris gali būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis, arba pagal teisės aktų
nustatytus SAZ ribų dydžius (šiuo atveju pagal specialiąsias
žemės ir miško naudojimo sąlygas),
Atliekant poveikio
visuomenės
sveikatai
vertinimą,
sanitarinių
apsaugos
zonų ribų dydis yra
pagrindžiamas pagal planuojamą objekto taršą,
Vadovaujantis aukščiau nurodytais teisės aktais, esamam (taip pat ir uždarornam) buitinių atliekų
sąvartynu i turi būti nustatyta sanitarinė apsaugos zona patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir
specialiąsias žemės naudojimo sąlygas įrašius į Nekilnojamojo
turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto
registrą ir Lietuvos Respublikos
žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868)
22 straipsnio bei Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo
turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539;
2005, Nr. 80-2899), nustatyta tvarka.
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