1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių:
(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas /
filialo pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens
vardas, pavardė)

UAB „PSENERGIJA“,
įmonės kodas 302850071

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų
galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar
adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją /
fizinio asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti
korespondenciją)

Draugystės g. 1, Pakiršinio k., Radviliškio r.

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto
adresas)

Tel. 8 611 55432, faks. 8 5 2426311

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją:
(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / UAB „COWI Lietuva“,
filialo pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens įmonės kodas 111550441
vardas, pavardė)
(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų Ukmergės g. 369A, Vilnius
galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar
adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją /
fizinio asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti
korespondenciją)
(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto Tel. 8 5 211 1577, faks. 8 5 212 4777
adresas)
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Biodujų jėgainės statyba ir eksploatavimas
4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:
(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)

Panevėžio r., Krekenavos sen., Pasodėlės k. 3

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:
Šiluminės ir elektros energijos gamyba kogeneraciniame įrenginyje, kurui panaudojant biodujas, pagamintas
iš kiaulių mėšlo ir kukurūzų siloso fermentacijos proceso metu.

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis:
(sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis metrais, taršos Sanitarinės
apsaugos
zonos
(SAZ)
ribos
suformuojamos
UAB
„PSENERGIJA“
nuomojamo
šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos sanitarinių
žemės sklypo (plotas - 2,0 ha) ribose. Sklypo ribos
apsaugos zonų ribos)
neišeina už UAB „Pasodėlė“ nuosavybės teise
priklausančio žemės ūkio paskirties 17,54 ha ploto
žemės sklypo ribų.
7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:
Vykdant veiklą susidarysiantis triukšmas, oro tarša (NO2, CO), kvapų išsiskyrimas pagal pateiktus
skaičiavimus neviršys teisės aktais nustatytų ribinių verčių.
8. Išvada:
(nurodyti, kokių visuomenės sveikatos saugos teisės
aktų reikalavimus planuojamos ūkinės veiklos sąlygos
atitinka arba kokių teisės aktų (teisės akto
pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas) reikalavimų
neatitinka)

Planuojama ūkinė veikla atitinka Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr. 753638), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2007 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. D1-329/V469
„Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas
pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo
patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių
nustatymo“ pakeitimo (Žin., 2007, Nr.67-2627),
Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos
ore (Žin., 2010, Nr. 120-6148) ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d.
nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22652) 62 p. reikalavimus.

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / neleistina (kas nereikalinga, išbraukti) pasirinktoje
vietoje.

