Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas:
UAB „Tauraplastas“ pagrindinė ūkinė veikla yra detalių iš stiklo plastiko gamyba
Pramonės g. 5J, 72228 Tauragė.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:
UAB „Tauraplastas“ Pramonės g. 5J, 72228 Tauragė.
Ataskaitos rengėjas:
UAB „Ekosistema“ Taikos pr. 119, 94231 Klaipėda.
Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:
UAB „Tauraplastas“ pagrindinė veikla – detalių iš stiklo plastiko gamyba. Įmonės
asortimentą sudaro įvairaus dydžio vėjo jėgainių dalys (generatoriaus korpuso
šonai, dugnai, aprantavimo durelės, įvairios smulkios detalės), detalės katerių
gamybai. Gaminiai eksportuojami į Daniją, Vokietiją, Ispaniją, Jav, Švediją. šiuo
metu planuojamas gamybos apimčių didinimas, baigus statyti naują gamybinį
pastatą. Pastačius naują gamybos cechą apimtys galėtų padidėti 50 proc.
Ataskaitoje teigiama, jog įvertinus triukšmo skaičiavimų rezultatus nustatyta,
jog gyvenimo sąlygos artimiausioje aplinkoje gyvenamojoje aplinkoje, esančioje
į šiaurės vakarus nuo už 30 m. nuo veiklos sklypo ribos, triukšmo aspektu
nepablogės ir neviršys pagal higienos normą HN 33:2011 reglamentuojamų
triukšmo ribinių lygių: įmonės stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamas triukšmo
lygis už sklypo ribų neviršys HN 33:2011 reglamentuojamų triukšmo ribinių
lygių. Taip pat ataskaitoje teigiama, jog gamybinio proceso metu UAB
„Tauraplastas“ išmetamų į aplinkos orą cheminių medžiagų, stireno, acetono,
cikloheksano, ksileno ir butano kvapo sklaidos žemėlapiais nustatyta, jog kvapų
koncentracija ore bus labai nežymi ir nesieks ribinės vertės. Susumavus visų
teršalų kvapo vienetus nustatyta, jog maksimali kvapų koncentracija teritorijoje
sieks 0,77 OUe/m³ ir neviršys 8 OUe/m³.
Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis:
Atskaitoje teigiama, jog įvertinus UAB „Tauraplastas“ planuojamą ūkinę veiklą
bei didinant gamybos apimtis 50 procentų, žemės sklypuose, kurių kad. Nr.
7755/0023:40 ir 7755/0023:34, esančiuose Pramonės g. 5J ir 5 P, Tauragės
mieste, nustatyta, jog veikla neįtakos aplinkos oro kokybės, triukšmo, kvapų ir
kitos taršos viršijimų už veiklos teritorijos ribų, todėl neigiamas poveikis
visuomenės sveikatai nenumatomas, todėl sanitarinės apsaugos zoną tikslinga
formuoti sutapatinant su veiklos sklypo ribomis.
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-4.

