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

Kulinarinių žuvies produktų gamyba ir žuvies perdirbimas, Birutės skg. 10 ir 5, Macenių k., Plungės
r.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, ataskaitos rengėjas:

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB “Baltic food partners”, Macenių k., Plungės r.
Ataskaitos rengėjas: UAB “R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius
Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:
UAB „Baltic food partners“ planuoja statyti gamybinius cechus, kuriuose numatoma vykdyti
kulinarinių žuvies produktų gamybos (Birutės skg. 10) ir žuvies perdirbimo ir gamybos (Birutės skg.
5) veiklas. Kiekviename ceche planuojama po vieną technologinę liniją, kurių kiekvienos projektinis
pajėgumas 1,5 t/val.; 4000 t/metus. Produkcijos gamyba vyks gamybos cechuose, žaliava į cechus
bus atvežama refrižeratoriais ir sandėliuojama šaldymo kamerose (-20 0C). Šaldymo sistemoms
numatoma naudoti freoną R 4004A arba amoniaką. Sušaldyta žaliava, kuri atlaidinama natūraliu
būdu tam skirtoje patalpoje ar tam skirtame įrenginyje defrosteryje, bus naudojama: žuvies kąsnelių
gamybai (Birutės skg. 10) ir žuvų filė sūdymui ir rūkymui (Birutės skg. 5). Žuvies kąsneliai bus
gaminami automatizuotoje linijoje, žuvų rūkymui projektuojamos rūkyklos. Taip pat bus vykdomas
paruoštų produktų fasavimas, pakavimas ir sandėliavimas. Pradėjus vykdyti ūkinę veiklą, jos
neplanuojama sustabdyti ir nutraukti 50 metų.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau –PVSV) ataskaita parengta planuojamai ūkinei
veiklai. PVSV ataskaitoje išnagrinėti planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai
darantys veiksniai. PVSV ataskaitoje, įvertinus oro taršą, triukšmą, kvapus, atlikus kitų visuomenės
sveikatai darančių įtaką veiksnių analizę, nustatyta, kad planuojama ūkinė veikla nedarys neigiamos
įtakos visuomenės sveikatai.
Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis:

Sanitarinė apsaugos zona nustatoma 65 m pietų kryptimi, atstumą skaičiuojant nuo taršos šaltinių
vakarų, šiaurės bei rytų kryptimis sutapatinant su sklypo ribomis.
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: 2012-09-19, Nr. EP-4-1.

