Sprendimas dėl gamybinio pastato ir dujinės degalinės išplėtimo ir
administracinio pastato aukštingumo padidinimo, adresu Raudondvario pl. 105,
Kaunas, 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 13 d. įsakymu Nr.
V-474, Kauno visuomenės sveikatos centras išnagrinėjo gamybinio pastato bei dujinės degalinės
išplėtimo ir administracinio pastato aukštingumo padidinimo, adresu Raudondvario pl. 105,
Kaunas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir priėmė sprendimą dėl veiklos
galimybių.
Ūkinės veiklos organizatorius - UAB “Kauno autobusai”, į. k. 1331547554, Raudondvario pl. 105
47185, Kaunas, tel.: +370 37 362509, faks.: +370 37 362737
Ataskaitos rengėjas - Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, į. k. 195551983,
Žolyno g. 36 10210, Vilnius, tel.: +370 5 2105782; faks.: +370 5 2104848, el. p.: nvspl@nvspl.lt
Planuojamos veiklos trumpas aprašymas - Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje autobusų
parko veikla vykdoma nuo 1996 m. Planuojama UAB „Kauno autobusai“ rekonstrukcija:
gamybinio pastato išplėtimas, administracinio pastato aukštingumo ir plovyklos padidinimas bei
esamos dujinės degalinės išplėtimas, pastatant autobusų degalų talpų lėto užpildymo gamtinėmis
suspaustomis dujomis įrengimus. Autobusų parkas eksploatuoja 200 autobusų, planuojama įsigyti
dar 100 autobusų. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje yra šie pastatai: administracinis ir
gamybinis pastatai, plovykla, degalinė su 3 kuro užpildymo kolonėlėmis. Gamybiniame pastate
įrengta 10 postų, po rekonstrukcijos planuojama įrengti dar 10 postų. Atliekamas autobusų
techninis aptarnavimas, diagnostika, nustatytų gedimų remontas. Plovykloje įrengta linija sausajam
valymui ir linija autobuso išorės plovimui. Po rekonstrukcijos numatoma dar viena linija autobusų
vidaus sausajam valymui. Degalinėje yra trys kuro užpildymo kolonėlės ir du po 49 tūkst. l. talpos
dyzelinio kuro rezervuarai. Planuojama suslėgtų gamtinių dujų lėto pildymo konteinerinė degalinė.
Veikla planuojamoje ūkinėje teritorijoje vykdoma visą parą. Artimiausios gyvenamosios paskirties
teritorijos išsidėstę kitoje Raudondvario pl. pusėje už daugiau nei 53 m nuo nagrinėjamos
teritorijos ribos.
Reikšmingiausi planuojamos ūkinės veiklos sąlygojami aplinkos taršos veiksniai ― oro tarša ir
triukšmas – įvertinti kiekybiškai. Aplinkos oro taršą labiausiai gali įtakoti numatomi taršos
šaltiniai: autobusų remontas ir techninis aptarnavimas, transportas. Ataskaitos analizuotos
sekančios cheminės medžiagos ir jų koncentracijos: anglies monoksidas, azoto oksidai, azoto
dioksidas, kietosios dalelės (KD10), kietosios dalelės (KD2,5), LOJ, butilacetatas, toluenas,
butanolis, etanolis, acetonas, benzinas ir stirenas. Atlikus objekto išmetamų teršalų sklaidos
modeliavimą nustatyta, kad objekto sukeliama aplinkos oro tarša neviršys leistinų ribinių verčių nei
vienam teršalui.
Pagrindiniai triukšmo šaltiniai analizuojamoje teritorijoje bus gamybinės įrangos skleidžiamas
triukšmas gamybinių pastatų viduje, ant gamybinio pastato sumontuota ir projektuojama vėdinimo

įranga, įmonės transporto srautas ir aplinkinių gatvių skleidžiamas triukšmas. Gamybiniame pastate
įrengiamos šios patalpos, keliančios triukšmą – agregatų remonto cechas, einamojo remonto
cechas, kėbulų remonto cechas, diagnostikos cechas, autobusų plovykla, kuriuose esančios įrangos
triukšmo lygis iki 92 dBA. Siekiant užtikrinti, kad triukšmo lygis už įmonės ribų neviršytų
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, stoginiams ventiliatoriams (esamiems ir projektuojamiems)
turės būti taikoma triukšmo apsauga, kuri sumažintų triukšmą šiuose šaltiniuose ne mažiau kaip 5
dBA. Objekto triukšmo skaičiavimų ir sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad vykdant
numatomą ūkinę veiklą už planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribų, nebus viršijami triukšmo
ribiniai dydžiai.
Įvertinus planuojamą ūkinę veiklą, siūloma sanitarinės apsaugos zonos ribas sutapatinti su
planuojamo sklypo ribomis, t. y. plotas – 9,6158 ha.
Kauno visuomenės sveikatos centras pritarė veiklos galimybėms ir nusprendė, jog ūkinė veikla
leistina pasirinktoje vietoje (2015-06-03 sprendimo Nr. 29-6(6)).

