Sprendimas dėl UAB „Prasila“ ūkinės veilos adresu Šv. Florijono g.6,
Pravieniškės II k., Kaišiadorių r.sav. veiklos galimybių
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymu 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 UAB
„Prasila“ ūkinės veiklos (3,0 MW ir 1,0 MW atiduodamos galios vandens šildymo katilų su
kondensaciniu ekonomaizeriu ir kuro sandėliu) adresu Šv. Florijono g. 6, Pravieniškių II k.,
Kaišiadorių r. sav. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir priėmė sprendimą dėl
veiklos galimybių.
Ūkinės veiklos organizatorius UAB „Prasila“, įm. k. 302717402, Taikos g. 4, Venciūnų k.,
Alytaus r., tel. 8-652-33293.
Ataskaitos rengėjas- UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“, įm. k. 111550441, S.Žukausko 3353, LT-09129 Vilnius.
Trumpas veiklos aprašymas - numatoma įrengti biokuro katilinę (3,0 MW ir 1,0 MW
atiduodamos galios vandens šildymo katilai su kondensaciniu ekonomaizeriu ir kuro sandėliu.)
rekonstruojamame esamo sandėliavimo pastato dalyje. Pagaminama šiluma bus naudojama
Pravieniškių pataisos namų šildymui ir karšto vandens ruošimui. Projektuojamų biokuro katilų
kuras-įvairios medienos drožlės, miško kirtimų atliekos ir pan. Mediena bus atvežama
autotransporto priemonėmis 3 kartus per dieną, vakaro ir nakties metu transporto judėjimas
nenumatomas. Atvežamo kuro saugojimui bus naudojamos esamos kietos dangos aikštelės šalia
katilinės. Pelenai iš biokuro katilų ir ciklonų uždarais transporteriais tiekiami į lauke esantį uždaro
tipo pelenų konteinerį. Užpildžius konteinerį pelenai išvežami į sąvartyną. Pelenų šalinimo metu jų
patekimas į aplinką nenumatomas. Degimo produktai iš projektuojamų kailų po kondensacinio
ekonomaizerio bus išmetami į naujai statomą kaminą, kurio aukštis 20,0 m, vidurinis diametras- 0,8
m. Per metus planuojama sudeginti iki 9985 tonų biokuro. Numatoma pagaminamos šiluminės
energijos kiekis-17616 MWh.
Ataskaitoje siūloma UAB „Prasila“ biokuro katilinės sanitarinės apsaugos zonos ribas
nustatyti atitinkamai su sklypo ribomis.
Kauno visuomenės sveikatos centras pritarė veiklos galimybėms ir nusprendė jog ūkinė
veikla leistina pasirinktoje vietoje (2013m. lapkričio 12d. Nr.29-22(13 ).

