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

Gamybos ir pramonės paskirties pastato bei farmacijos produktų kūrimo ir vystymo laboratorijos
statyba ir eksploatacija, Kalnėnų g. 2C, Telšiai.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, ataskaitos rengėjas:

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Escolit“, Sedos g. 34A, Telšiai.
Ataskaitos rengėjas: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda.
Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:
UAB „Escolit“ planuoja pastatyti ir įrengti gamybos ir pramonės paskirties pastato bei farmacijos
produktų kūrimo ir vystymo laboratoriją. Projektuojami du sublokuoti pastatai, kurių viename bus
įrengta laboratorija, o kitame gamybos linijos. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo pagrindinė
tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijos. Pastato eksploatacija bus vykdoma dvejomis pamainomis. Planuojamas įmonės darbo
laikas – 6-22 val. Gamybos linijai aptarnauti bus eksploatuojamas vienas elektrinis krautuvas.
Krovininiu autotransportu (iki 10 vnt. per dieną) bus atvežama žaliava ir išvežama produkcija.
Planuojama įrengti 40 vietų darbuotojų lengvųjų automobilių statymo aikštelę. Šilumos energiją ir
garą numatoma gaminti trimis po 440 kW šilumos galios vandens šildymo katilais ir vienu 830 kW
garo gamybos katilu. Kuras – gamtinės dujos. Artimiausias gyvenamasis namas, Pramonės g. 2, yra
už 220 m į rytus nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos. Gyvenamasis rajonas yra Lazdynų
Pelėdos, Karaliaus Mindaugo ir Aguonų gatvių sankirtoje, už 250 m į pietryčius nuo planuojamos
ūkinės veiklos teritorijos pietrytinės ribos.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje (toliau – Ataskaita) išanalizuoti veiksniai,
darantys įtaką visuomenės sveikatai. Ataskaitoje įvertinus oro taršą, triukšmą, kvapus (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:

Sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribų dydis sutapatinamas su nuomojamo žemės sklypo
(kad. Nr. 7868/0003:48 Telšių m. k.v.) ribomis (SAZ plotas – 40370 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: 2015-08-14, Nr. EP-4-9.

