INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
GALIMYBIŲ
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas,
gatvė):

Šiluminės ir elektros energijos gamyba, Lygumų g. 69 D, Telšiai.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, ataskaitos rengėjas:

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žemaitijos energija“, Kungių k., 4, Viešvėnų sen.,
Telšių r.
Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekokonsultacijos“, J. Galvydžio g. 3, Vilnius.
Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:
UAB „Žemaitijos energija“ planuoja 1-me etape įrengti 10,2 MW bendrosios galios biokuro katilinę:
4 MW galios vandens šildymo katilas šilumos energijos – termofikacinio vandens gamybai
(naudingo veikimo koeficientas iki 85 proc.); 6,2 MW bendros galios kogeneracinė jėgainė elektros ir
šilumos energijos gamybai (5,2 MW – terminės alyvos biokuru kūrenamas katilas (terminė alyva
cirkuliuoja ratu šilumokaičio vamzdžiais ir atlieka šilumnešio funkciją); ORC tipo 1 MW įrenginys
elektros energijos gamybai); 2-me etape planuojama 4 MW vandens šildymo katilui įrengti
kondensacinį ekonomaizerį, kuris padidintų biokuro katilo naudingo veikimo koeficientą iki 100
proc. Biokuras (smulkinta mediena) bus transportuojamas iš UAB „Robmona“, kuri yra už ~ 10 km
nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos Kungių k., Telšių r. Šalia biokuro katilinės bus statomas
sandėlis maksimaliai 3-jų dienų biokuro rezervui laikyti. Maksimalus 1 dienos biokuro poreikis – 106
t. Biokuro iškrovimas bus vykdomas sandėlio viduje. Numatoma automatinė biokuro padavimo į
katilinę sistema. Tam sandėlyje numatyti hidrauliniai stumtuvai (stumiamos grindys), kuriais kuras
bus stumiamas ant transporterio. Šis procesas bus valdomas pagal biokuro katilinės apkrovimą.
Katilinė veiks visus metus po 24 val. su planuojama 1 mėnesio pertrauka profilaktiniams darbams.
Planuojamas biokuro katilo eksploatacijos laikas – apie 20 metų.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje (toliau – Ataskaita) išanalizuoti veiksniai,
darantys įtaką visuomenės sveikatai. Ataskaitoje įvertinus oro taršą ir triukšmą (pagal pateiktus
skaičiavimus) nustatyta, kad tarša neviršys ribinių dydžių ir planuojama ūkinė veikla neturės
neigiamos įtakos visuomenės sveikatai.
Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis:

Sanitarinę apsaugos zoną numatoma sutapatinti su planuojamo žemės sklypo ribomis.
Visuomenės sveikatos centro apskrityje sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, jo
priėmimo data, numeris:

Telšių visuomenės sveikatos centro sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių :
planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje.
Sprendimo priėmimo data: 2013-08-13, Nr. EP-4-1.

