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

2 MW galios biokuro katilinė, Dariaus ir Girėno g. 9-2, Telšiai.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, ataskaitos rengėjas:

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „BIO zona“, Aukštoji g. 3, Telšiai.
Ataskaitos rengėjas: UAB „APLINKOS VADYBA“, Subačiaus g. 23, Vilnius.
Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:
UAB „BIO zona“ gamybos paskirties pastato rekonstravimo metu bus įrengiami du nauji 1,0 MW
galios biokuro katilai su ekonomaizeriu (ne mažesnės kaip 100 kW galios). Šilumą numatoma tiekti
Telšių miestui, prisijungiant į šilumos tinklus. Šilumos tiekimo trasa planuojama antžeminė ir
nutiesta tik per UAB „BIO zona“ bei UAB „Telšių šilumos tinklai“ priklausančias patalpas. Taip pat
numatoma įrengti sandėliavimo patalpą, iš kurios transporteriais kuras bus paduodamas į pakurą.
Kuro sandėlio talpa užtikrins dviejų parų kuro atsargą. Kuras į sandėlį bus tiekiamas savivartėmis
transporto priemonėmis. Numatomas kuro sunaudojimas biokuro katilinei dirbant pilnu našumu per
parą – 27,6 t. Biokuro katilinėje numatyta naudoti susmulkintą medieną (medžio skiedras, pjuvenas),
kurios drėgnumas nuo 25 iki 60 proc. Visi įrenginiai bus montuojami pastate ir valdomi automatiškai
valdiklių pagalba. Prie rekonstruojamos katilinės numatoma naujai statyti dūmtraukį (H = 22 m, D =
0,4 m).
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.
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 – 0,2029 ha iš bendro 0,5945 ha žemės sklypo).
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: 2014-12-18, Nr. EP-4-7.

