Sprendimas dėl Danguolės Širmulienės planuojamos ūkinės veiklos (spalvotųjų metalų laužo
supirkimo), adresu J. Janonio g. 5, Kėdainiai, 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
Danguolės Širmulienės planuojamos ūkinės veiklos (spalvotųjų metalų laužo supirkimo), adresu J.
Janonio g. 5, Kėdainiai, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir priėmė sprendimą dėl
veiklos galimybių.
Ūkinės veiklos organizatorius - Danguolė Širmulienė, J. Janonio g. 5, LT – 57175
Kėdainiai.
Ataskaitos rengėjas - UAB "Infraplanas", įm. k. 300081400, K. Donelaičio g. 55-2, LT44245 Kaunas.
Planuojamos veiklos trumpas aprašymas - šiuo metu rengiamas dalies namų valdos žemės
sklypo, kuriame stovi ūkinis pastatas (spalvotojo metalo laužo supirktuvė) pakeitimo iš
gyvenamosios paskirties naudojimo būdo, į atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo naudojimo
būdą, detalus planas. Ūkiniame pastate nuo 2001 m. balandžio 22 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.
buvo vykdoma ūkinė veikla – spalvotųjų metalų supirkimas, per mėnesį būdavo superkama iki 1 t
metalo. Spalvotojo metalo laužo supirkimas buvo sustabdytas, nustojus galioti „Gamtos išteklių
naudojimo leidimui“ Nr. 1/552-01. Pakeitus žemės sklypo paskirtį, planuojama tęsti spalvoto
metalo supirkimo veiklą. Planuojama supirkti iki 1 t metalo per mėnesį, įdarbinti 1 darbuotoją.
Spalvotąjį metalą į supirkimo punktą žmonės atneš (dažniausiai) arba atveš savo transportu.
Superkamos spalvotojo metalo laužo atliekos bus saugomos metalinėse dėžėse uždarame garaže.
Surinkus numatytą metalo laužo kiekį (iki 1 t per mėnesį), rankiniu būdu metalinės dėžės iš
garažo bus sukraunamos į krovininį mikroautobusą ir išvežamos perdirbimui į spalvotojo metalo
laužo utilizavimo įmonę. Perdirbimas analizuojamoje vietoje nebus vykdomas, vanduo gamybai
nenaudojamas. Spalvotojo metalo laužas bus sandėliuojamas ir pakrovimas vykdomas uždaroje
patalpoje, kurios grindys betonuotos. Veiklos vykdymui vanduo nebus naudojamas, paviršinės
(lietaus) nuotekos latakais surenkamos nuo pastato paviršiaus ir išleidžiamos į miesto lietaus
nuotekų surinkimo sistemą.
Planuojama veikla pagal savo pobūdį nesukurs cheminės ar biologinės taršos, neturės
poveikio aplinkos oro, vandens ir dirvožemio kokybei. Visuomenės sveikatai įtaką darančių
cheminių ir biologinių veiksnių, susijusių su įmonės veikla, nenustatyta. Pagrindinis veiklos
sąlygojamas veiksnys galėtų būti triukšmas. Išanalizuotas krovos darbų ir atvykstančio transporto
sąlygojamas triukšmas. Įvertinus triukšmo šaltinių keliamą triukšmą, nustatyta, kad veiklos
sąlygojamas triukšmo lygis neviršys dienos, vakaro triukšmo ribinių verčių.
Siūloma nustatyti SAZ ribas ir sutapatinti jas su formuojamo sklypo ribomis, kadangi
modeliavimo būdu nustatyti taršos lygiai neviršija ribinių dydžių.
Kauno visuomenės sveikatos centras pritarė veiklos galimybėms ir nusprendė, jog ūkinė
veikla leistina pasirinktoje vietoje (2013-03-26 sprendimo Nr. 29-4(6)).

