Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas:
Vėjo jėgainės Enercon E-66 1,8 MW statyba ir eksploatacija žemės sklype, kad.
Nr. 8801/0003:128 (Benininkų k. v.), Gudų k., Pagėgių sen., Pagėgių
savivaldybės teritorijoje.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:
UAB „Regvėja“ Gauraičių k., Gaurės sen., 73110 Tauragės r. sav.
Ataskaitos rengėjas:
UAB „Ekosistema“ Taikos pr. 119, 94231 Klaipėda.
Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius UAB „Regvėja“ veiklą numato vykdyti
žemės sklype, kurio kad. Nr. 8801/0003:128 (Benininkų k.v.), esančiame Gudų
k., Pagėgių sen., Pagėgių savivaldybėje. Žemės sklypo plotas – 0,12 ha,
paskirtis-kita, naudojimo pobūdis – inžinerinės infrastruktūros teritorijos.
Nuosavybės teisė priklauso fiziniams asmenims. Sklypas veiklai nuomojamas.
Planuojamą sklypą supa žemės ūkio paskirties teritorijos. Objekto teritorijoje
nėra nekilnojamosioms kultūros vertybėms priskiriamų objektų bei saugomų
teritorijų. Artimiausia saugoma Natura2000 teritorija pietryčių kryptimi yra
nutolusi apie 5,3 km, tai Rambyno kraštovaizdžio draustinis. Artimiausia
sodybvietė nuo suplanuotos vėjo jėgainės nutolusi 0,88 km į pietvakarius.
Nurodoma, kad planuojamos vėjo elektrinės bokšto aukštis – 65 m, sparnuotės
diametras – 70 m. Veiklą numatoma organizuoti 24 val. per parą. Nurodoma,
kad veikla bus vykdoma apie 30 metų. Nurodoma, kad pastovių darbo vietų
nebus. Numatomi laikini vėjo elektrinės statybos ir aptarnavimo techninės
priežiūros metu darbai. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje
įvertinus veiksnius, galinčius daryti poveikį visuomenės sveikatai, nustatyta, kad
poveikio visuomenės sveikatai už siūlomos sanitarinės apsaugo zonos ribų
nebus.
Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis:
Vadovaujantis specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir
miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 62¹ punkto reikalavimais, 30 kW ir
didesnės įrengtosios galios vėjo elektrinių sanitarinės apsaugos zonos turi būti
nustatomas pagal triukšmo sklaidos ir kitos aplinkos taršos skaičiavimus
atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Ataskaitoje atlikus triukšmo
ir šešėliavimo sklaidos skaičiavimus, pagal skelbtą literatūrą atlikus
elektromagnetinės spinduliuotės bei infragarso ir žemo dažnio garso lygio
analizę, bei įvertinus gretimybėje jau esančių vėjo jėgainių keliamą triukšmo
lygį. Siūloma sanitarinę apsaugos zoną formuojama po 180 m. į šiaurę ir pietus,
250 m. į rytus ir 280 m. į vakarus.
Tauragės visuomenės sveikatos centro sprendimas dėl planuojamos
ūkinės veiklos galimybių:
Planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje. Sprendimo priėmimo
data: 2015-04-07, Nr. PVSV-3.

