INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS 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 mėn. 13 d. įsakymu
Nr. V-474, Kauno visuomenės sveikatos centras išnagrinėjo UAB „Mingridas“ planuojamos ūkinės
veiklos (baldų gamybos įmonės plėtra), adresu Ukmergės g. 21, 23, Jonava, poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ataskaitą ir priėmė sprendimą dėl veiklos galimybių.
Ūkinės veiklos organizatorius - UAB „Mingridas“, Į.k. 300869607
Ataskaitos rengėjas - UAB “COWI Lietuva”, Į. k. 111550441.
Planuojamos veiklos trumpas aprašymas – planuojama ūkinė veikla - baldų ir jų elementų
gamyba. Baldų ir jų elementų gamybą planuoja plėsti statant naują 1 200 m2 ploto gamybinės
paskirties pastatą. Planuojama asfaltuota 51 vietos automobilių parkavimo aikštelė, numatoma
įrengti privažiavimo kelius. UAB "Mingridas" išplėtus gamybą produkcijos kiekis išaugs iki 38
000 – 44 000 vnt. gaminių karkasų (lovų galvūgalių) ir apie 12 000 – 17 000 vnt. įvairių pagalvių,
lengvų konstrukcijų daiktadėžių ir kt. Įmonėje vykdomų gamybinių procesų pobūdis nesikeis:
produkcijos sandėlio patalpose, planuojama vykdyti baldų surinkimo ir sandėliavimo darbus;
esamo gamybinės paskirties pastato dalyje atliekami sukirpimo, siuvimo darbai, o planuojamo
gamybinės paskirties pastato dalyje - surinkimo bei baldų karkasų aptraukimo gobelenu darbai,
pakavimas, sandėliavimas. Baldų gamyboje naudojamos žaliavos- mediena, MDP, MDF, HDF
plokštės, porolonas ir kt. sunkiasvoriais automobiliais atvežamos į įmonės teritoriją ir elektriniu
krautuvu iškraunamos, nugabenamos į žaliavų sandėlį, iš ten į stalių dirbtuves ir apdirbamos.
Audinių žaliavos pristatomos į gamybinį pastatą ir sandėliuojamos iki panaudojimo gamyboje.
Pagrindiniai baldų gamybos procesai atliekami stalių dirbtuvėse ir gamybiniame pastate. Procesai
atliekami stalių dirbtuvėse: medienos apdirbimas įvairiomis staklėmis; paruoštų medinių detalių
surinkimas. Gamybiniame pastate atliekami procesai: gaminių surinkimas; audinių sukirpimas ir
siuvimas; porolono klijavimas; audinių apmušimas; produkcijos pakavimas. UAB "Mingridas"
teritorijoje yra visi planuojamai ūkinės veiklos plėtrai reikalingi inžineriniai tinklai: elektros,
vandens tiekimo, paviršinių ir buitinių nuotekų tinklai. Įmonės veiklos metu gamybinės nuotekos
nesusidaro. Įmonėje gamybos metu susidaro apie 3 t/metus MDP, MDF ir HDF plokščių atraižų,
kurios atiduodamos registruotiems atliekų tvarkytojams.
Įvertinus pateiktus baldų ir jų elementų gamybos veiklos aktualių aplinkos taršos veiksnių
rezultatus (aplinkos oro, kvapų, triukšmo), tikėtina, kad planuojama ūkinė veikla, laikantis teisės
aktų reikalavimų, neigiamo poveikio visuomenės sveikatai neturės.
Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonos ribų dydis– 1.1137 ha., sutampa su sklypų
ribomis.
Kauno visuomenės sveikatos centras pritarė veiklos galimybėms ir nusprendė, jog ūkinė veikla
leistina pasirinktoje vietoje (2015-03-02 sprendimo Nr. 29-1 (12)).

