INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
GALIMYBIŲ
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė):
Uždarytas Reivyčių sąvartynas, Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, ataskaitos rengėjas:

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai
Ataskaitos rengėjas: UAB AF-Consult, Lvovo g. 25, Vilnius
Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija, siekdama įgyvendinti teritorijos ties Mažeikių šiaurės
vakarų riba rengiamo detalaus plano tikslus, planuoja nustatyti uždaryto Reivyčių sąvartyno
sanitarinės apsaugos zonos dydį. Reivyčių sąvartynas pradėtas eksploatuoti 1978 m., uždarytas nuo
2009 m. liepos 28 d. Sąvartyne buvo kaupiamos nerūšiuotos buitinės ir gamybinės (plastmasės,
stiklas, popierius, maisto, medžio, metalo, naftos dažų ir kt.) atliekos. Atliekos nebešalinamos nuo
2001 m. Tvarkant sąvartyną, jame buvusios atliekos sustumtos į kaupą ir uždengtos nepralaidžiu
sluoksniu, įrengta paviršinio vandens ir filtrato surinkimo sistema, uždara sąvartyno dujų degazavimo
sistema. Dalis buvusios šiukšlėmis padengtos teritorijos buvo išvalyta. Visa sąvartyno teritorija
užima apie 7,5230 ha plotą. Po sutvarkymo šiukšlių kaupas užima apie 3,6 ha plotą. Jo aukštis siekia
apie 15 m. Sąvartyne sukaupta 348 650 m3 atliekų. Sąvartyno dugne nėra įrengto izoliacinio
sluoksnio, todėl sąvartyne susidarantis filtratas yra potencialus grunto ir gruntinio vandens taršos
šaltinis.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje (toliau – Ataskaita) išanalizuoti veiksniai,
darantys įtaką visuomenės sveikatai. Ataskaitoje įvertinus ūkinės veiklos poveikį požeminiam ir
paviršiniam vandeniui, oro taršai nustatyta, kad planuojama ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos
visuomenės sveikatai už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų.
Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis, brėžinys (topografinė nuotrauka ar
kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos zonos ribos:

Sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribų dydis iš šiaurės ir rytų pusės sutapatinamas su žemės
sklypo (kad. Nr. 6167/0002:261 Urvikių k.v.) ribomis ir, atsižvelgiant į vandens srauto tėkmės kryptį,
nustatomas 150 m vakarų kryptimi ir 100 m pietų kryptimi nuo taršos šaltinio.
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: 2015-07-31, Nr. EP-4-8.

