INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
GALIMYBIŲ
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė):
Biokuro katilinės rekonstrukcija ir eksploatacija, Montuotojų g. 7, Mažeikiai.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, ataskaitos rengėjas:

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, Montuotojų g. 7,
Mažeikiai
Ataskaitos rengėjas: UAB „COWI Lietuva“, Ukmergės g. 369A, Vilnius
Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinėje vykdoma veikla – šiluminės energijos tiekimas
termofikacinio vandens pavidalu. Esama katilinė yra 4,8606 ha ploto kitos paskirties žemės sklype
(kadastrinis Nr. 6130/0024:14 Mažeikių m. k.v.), kurio ūkinės veiklos pobūdis – kitos specialiosios
paskirties. Katilinėje, šilumos energijos gaminimui, sumontuoti įrenginiai, naudojantys dyzeliną,
gamtines dujas ir biokurą: 5 MW vandens šildymo katilas AK-5000P Nr.1 (pritaikytas biokurui),
garo katilas DE-25/14 Nr.4 su 12 MW našumo pakura (pritaikytas biokurui), 30 MW vandens
šildymo katilas Nr.5 (pritaikytas gamtinėms dujoms ir dyzelinui), 5 MW vandens šildymo katilas
AK-5000P Nr.6 (pritaikytas biokurui), 8,0 MW vandens šildymo katilas AK-8000 Nr.3 (pritaikytas
biokurui), vandens šildymo katilas DE-25/14 Nr.7 su 10 MW našumo pakura (pritaikytas biokurui), 6
MW kondensacinis ekonomaizeris „Reco Flue“, 1,9 MW kondensacinis ekonomaizeris „GK DK
100“. Rekonstrukcijos metu planuojama, vietoje susidėvėjusių esamų garo katilų 12 MW DE-25/14
Nr.4 ir 10 MW vandens šildymo katilas DE-25/14 Nr.7, įrengti du naujus po 8 MW biokuru
kūrenamus vandens šildymo katilus, pajungiant juos į esamą 6 MW kondensacinį ekonomaizerį
katilams Nr.3, Nr.4, Nr.7. Naujuose vandens šildymo katiluose bus gaminama šilumos energija iš
biokuro ir tiekiama į Mažeikių miesto integruotą šilumos tiekimo tinklą. Biokuro katilai veiks
automatiniu režimu pagal operatoriaus nustatytus parametrus. Krovininiu transportu atvežtas biokuras
bus iškraunamas ir laikinai sandėliuojamas biokuro iškrovimo aikštelėje, iš kurios autokrautuvo
pagalba pervežamas į šalia katilinės esančius 1794 m3 ir 792 m3 talpos biokuro sandėlius. Iš sandėlių,
transporterių ir paskirstymo sistemų pagalba, biokuras paduodamas į katilų bunkerius. Biokuras į
naujus katilus Nr.4 ir Nr.7 bus tiekiamas iš esamo kuro sandėlio, kurį numatoma rekonstruoti,
pritaikant dirbti padidėjusiu biokuro transportavimo našumu. Kuro degimo produktai pašalinami per
dūmtraukius: Nr. 001, kurio aukštis – 80 m, skersmuo – 3 m; Nr.002, kurio aukštis – 35 m, skersmuo
– 1,15 m; Nr.003, kurio aukštis – 35 m, skersmuo – 1 m. Biokuro katilų pelenų šalinimo iš pakurų
sistemos bus pajungtos prie naujai projektuojamų biokuro pelenų bunkerių. Biokuro krovos darbai,
pelenų išvežimas vykdomas dienos metu (6-18 val.), biokuro atvežimas – dienos (6-18 val.) ir vakaro
(18-22 val.) metu. Artimiausios gyvenamosios teritorijos yra už 250 m šiaurės kryptimi, 510 m ir
720 m rytų kryptimi nuo katilinės žemės sklypo ribos.
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 už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų.
Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis, brėžinys (topografinė nuotrauka ar
kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos zonos ribos:

Sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribos sutapatintos su nuomojamo žemės sklypo ribomis
(SAZ plotas 48606 m2).
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: 2015-07-17, Nr. EP-4-7.

