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

UAB „Pasvalio melioracija“
Įmonės kodas 169284251

(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)

Pasvalys, Taikos g.41

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)

Tel. (8 451) 34152, faks. (8 451) 34151,
El.p. pasvaliomelioracija@takas.lt

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją:
(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo UAB „Aplinkos vadyba“
pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, Įmonės kodas 300513582
pavardė)
(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima Vilnius, Subačiaus g.23
siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo
būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas,
kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)
(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)

Tel. (8 5) 2045139, (8 613) 22747,
faks. (8 656) 02625,
El. p. info@aplinkosvadyba.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

UAB „Pasvalio melioracija“ statybinių ir griovimo atliekų perdirbimas. Pagal EVRK 2 red.-38.32išrūšiuotų atliekų gavimas (kitokių atliekų, tokių kaip griovimo atliekų trupinimas, valymas ir
rūšiavimas antrinėms žaliavoms gauti).
4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:
(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)

Pasvalys, Stoties g.24I

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:

UAB „Pasvalio melioracija“, vykdydama darbus užsakovų teritorijose susidariusias statybines ir
griovimo atliekas (betonas, plytos, čerpės, keramika) planuoja pervežti dengtomis savivartėmis
transporto priemonėmis ir sandėliuoti teritorijoje Pasvalys, Stoties g.41I. Papildomos atliekos iš
kitų turėtojų nebus priimamos. Atvežtos atliekos bus iškraunamos ir laikomos 1000 m2 ploto
asfaltuotoje aikštelėje. Numatomas didžiausias galimas susidaryti statybinių ir griovimų atliekų
kiekis- 720 t/metus. Atliekos iki jų perdirbimo bus laikomos ne ilgiau kaip metus atviroje
asfaltuotoje aikštelėje. Atliekų perdirbimo dažnumas priklausys nuo jų susidariusio kiekio, ne rečiau
kaip 1 kartą metuose. Atliekų perdirbimui numatyta naudoti lauko sąlygomis dirbti pritaikytą
mobilią smulkinimo techniką, kuri per 1 darbo valandą gali susmulkinti iki 150 t atliekų. Statybinės
ir griovimo atliekos bus perdirbamos tame pačiame 1000 m2 plote, drėkinant perdirbamas atliekas ir
gautus statybos produktus, kad proceso metu į aplinką išsiskirtų kiek įmanoma mažiau dulkių.
Planuojamas didžiausias metinis gautų produktų po atliekų smulkinimo kiekis- 720 t. Atliekų
perdirbimo metu nenumatoma išgauti kitos rūšies, pvz.: metalo ar kitokių atliekų. Susidariusius
statybos porduktus (skaldą) planuojama panaudoti savo ūkinėje veikloje- kelių tiesybai ir remontui
greičiau kaip per metus nuo statybos produkto susidarymo. Statybos produktams pakrauti bus
naudojami ratiniai krautuvai, kurių darbo našumas apie 120 t/valandą ir transportuoti- savivartė
transporto priemonė, vienu metu galinti vežti iki 20 t.

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys (topografinė
nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos zonos ribos):
(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis metrais, taršos Sanitarinės apsaugos zonos ribos dydis
šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos sanitarinės 2,3161 ha ir apima visą žemės sklypą
(kadastrinis Nr. 6750/0010:79 Pasvalio m.
apsaugos zonos ribų dydis)

k.v.), pagrindinė naudojimo paskirtis- kita,
naudojimo
būdasinžinerinės
infrastruktūros teritorijos, naudojimo
pobūdis- susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų
aptarnavimo
objektų
statybos.

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:

Artimiausi gyvenamieji namai išsidėstę pietų ir pietvakarių kryptimi, už Stoties gatvės. Artimiausias
gyvenamasis namas, esantis Stoties g.23, Pasvalys, yra nutolęs nuo teritorijoje planuojamų taršos
šaltinių apie 120 m, kiti artimiausi gyvenamieji namai yra už 260 m ir toliau. Triukšmo
modeliavimo rezultatų duomenimis, gamybinės veiklos įtakojamas padidintas triukšmo lygis
statybinių atliekų smulkinimo metu gali išeiti iš nuomojamo sklypo dalies, tačiau ties šiaurine,
rytine , pietine ir vakarine sklypo (kad. Nr. 6750/0020:79) riba neviršija ribinių dydžių ir kinta nuo
42 iki 53 dBA. Vakaro ir nakties metu įrenginiai neeksploatuojami. Gamybinės veiklos įtakojamas
triukšmo lygis dienos metu artimausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija ribinių dydžių ir kinta
nuo 38 iki 43 dBA. Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas IMMI 2011-1triukšmo modeliavimo
programine įranga.
Stacionarių oro taršos šaltinių įmonėje nėra. Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 601 – statybinių ir
griovimo atliekų smulkinimas vertinamas kaip neorganizuotas plotinis taršos šaltinis. Smulkinant
atliekas į aplinkos orą išmetamos kietosios dalelės. Nežymūs CO, NOX, SO2, kietųjų dalelių ir CH
kiekiai susidarys nuo į teritoriją atvažiuojančio autotransporto. Suskaičiuota teršalų – anglies
monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido ir kietųjų dalelių - koncentracija tiek be fono, tiek su fonu
UAB „Pasvalio melioracija“ aplinkoje bei gyvenamosios aplinkos ore neviršija nustatytų aplinkos
oro užterštumo normų. Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį
modelį.
Planuojamos ūkinės veiklos metu išsiskiriantys aplinkos oro teršalai neturi kvapo pajutimo
slenksčio, taigi, medžiagų, sąlygojančių kvapų sklidimą neplanuojama naudoti.
Pagal poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje pateiktus planuojamos ūkinės veiklos
sukeliama pažemio oro tarša be fono ir su fonu anglies monoksidu, azoto oksidais, sieros dioksidu,
kietosiomis dalelėmis, triukšmu neviršija teisės aktais nustatytų ribinių verčių už siūlomos
sanitarinės apsaugos zonos ribų.
8. Išvada:
(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo
visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus arba sąlygos atitinka visuomenės sveikatos
kokių visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų saugos teisės aktų reikalavimus.
planuojamos ūkinės veiklos sąlygos neatitinka (nurodant
konkretaus teisės akto straipsnį, jo dalį, punktą)

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

