Sprendimas dėl AB „Kauno energija“ ūkinės veiklos
(J. Bakanausko katilinės eksploatacija ir sklypo suformavimas),
adresu Europos pr. 21, Kaunas, veiklos galimybių
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu
Nr. V-474 (Žin., 2011, Nr. 61-2923) Kauno visuomenės sveikatos centras išnagrinėjo AB
„Kauno energija“ ūkinės veiklos (J. Bakanausko katilinės eksploatacija ir sklypo
suformavimas), adresu Europos pr. 21, Kaunas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaitą ir priėmė sprendimą dėl veiklos galimybių.
Ūkinės veiklos organizatorius – AB „Kauno energija“, įm. k. 235014830, Raudondvario pl.
84, LT-47179 Kaunas, tel.: (8-37) 305650.
Ataskaitos rengėjas – UAB „Infraplanas“, įm. k. 160421745, K. Donelaičio g. 55-2, LT44245 Kaunas, tel. (8-37) 407548.
Trumpas veiklos aprašymas - šilumos gamyba naudojant gamtines dujas J. Bakanausko
katilinėje. Šiuo metu rengiamas J. Bakanausko katilinės 5378 kv. m ploto sklypo
suformavimo aplink esamus, teisiškai įregistruotus pastatus, detalusis planas. J. Bakanausko
katilinėje yra keturi vandens šildymo katilai. Du iš jų yra veikiantys: Nr. 1. BIASI NTN –
AR1600 (galingumas 2 MW); Nr. 2. VK – 2.1 (galingumas 1,6 MW). Likusieji du katilai
(DKVR 10-13, galingumas abiejų 6,60 MW) yra užkonservuoti. J. Bakanausko katilinės
pagrindinis kuras – gamtinės dujos, rezervinis kuras – nenaudojamas. Degimo produktai iš
katilų nuvedami į esamą dūmtraukį, kurio H=20 m, D=1,5 m. Katilinėje šilumos gavybai per
metus sunaudojama 720*103 Nm3/metus gamtinių dujų (pagal TIPK leidimą, suderintą su
Kauno RAAD). Katilinės darbo laikas nepertraukiamas, kuras katilinei yra tiekiamas
dujotiekio vamzdžiais. Katilinėje nenumatomi jokie ūkinės veiklos pakeitimai. Katilinėje ir
toliau veiks tie patys du vandens šildymo katilai, o pagrindinis kuras bus gamtinės dujos.
Esamą katilinę aptarnauja 12 operatorių ir viena valytoja, tačiau jie atvyksta pagal darbo
grafiką duomenų nurašymui, arba įvykus avarijai. Katilinei nereikalingas nuolatinis
aptarnaujantis personalas. Priimama, kad įmonės teritorijoje, paros bėgyje, manevruos 5
lengvieji automobiliai (detaliajame plane nurodoma tik viena vieta automobiliams).
Ataskaitoje siūloma nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribas, sutapatinant jas su
formuojamo 5378 kv. m ploto sklypo ribomis, kadangi modeliavimo būdu nustatyti taršos
(fizikinės ir cheminės) lygiai neviršija ribinių dydžių.
Kauno visuomenės sveikatos centras pritarė veiklos galimybėms ir nusprendė, jog ūkinė
veikla leistina pasirinktoje vietoje (2013-04-08 sprendimas Nr. 29-6(6)).

