INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
GALIMYBIŲ
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas,
gatvė).
UAB „Biodegalai visiems“
Įmonės kodas: 125772256
Versmės g. 41, Tauragė,
LT-72309 Tauragės r. sav.,
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, Ataskaitos rengėjas
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Biodegalai visiems“ Versmės g. 41, Tauragė,
LT-72309 Tauragės r. sav.,
Ataskaitos rengėjas: UAB “Ekosistema” Taikos pr. 119, Klaipėda LT-94231
Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas
Planuojam ūkinė veikla – biodegalų (rapsų metilo esterio) gamyba ir prekyba. Gamybos metu susidarančių
šalutinių gamybos produktų (glicerino fazė ir rapsų metilo eterio distiliavimo liekana) paradavimas. Gamykla
dirbs septynias dienas per savaitę ištisą parą (24 val./parą).
Biodyzelinas bus gaminamas iš atvežamo rapsų aliejaus. Gamybai naudojamos pagrindinės žaliavos (rapsų
aliejus ir metanolis) bus atvežami į gamyklą autocisternomis.
Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-08-19 įsakymu Nr. V-586 „Dėl
Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 137-4878; 2009,
Nr. 152-6849; 2011,Nr. 46-2201; TAR, 2014, Nr. 1536), kitų niekur nepriskirtų, cheminių produktų gamybai
nustatyta 300 metrų normatyvinė SAZ.
Parengtoje PVSV Ataskaitoje teigiama, jog planuojamai ūkinei veiklai (biodegalų (rapsų metilo esterio)
gamyba) įvertinus triukšmo, cheminės taršos sklaidos skaičiavimo duomenis sanitarinę apsaugos zoną
tikslinga sutapatinti su sklypo ribomis.
Sveikatai darantys įtaką veiksniai: 1.Triukšmas. Vykdant planuojamą ūkinę veiklą bus naudajami padidinto
triukšmo įrenginia: vakuminiai siurbliai (4vnt.), centrifuga (1 vnt.), ištraukiamosios ventiliacijos
ventiliatoriai (3vnt.). PVSV ataskaitoje, atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad UAB
“Biodegalai visiems” vykdant planuojamą ūkinę veiklą, akustinio triukšmo lygio rodiklis ties sklypo riba bus
47,9-51-,9 dBA įvertinant fonininį triukšmo lygį, nakies metu 42,8-43,6 dBA. Atlikus triukšmo sklaidos
skaičiavimus artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, esančioje 36 metrų atstumu nuo PŪV sklypo ribų,
nustatyta, kad UAB „Biodegalai visiems“ vykdant planuojamą ūkinę veiklą, akustinio triukšmo lygio
rodiklis dienos metu bus 48,9 dBA įvertinant foninį triukšmo lygį, kuris yra 48,5 dBA. Akustinio triukšmo
lygis nakties metu artimiausioje gyvenamojoje aplinkojebus 43,6 dBA įvertinant foninį triukšmo lygį, kuris
yra 43,6 dBA.
2.Oro tarša. PVSV ataskaitoje teigiama, jog atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatų
analizę, nustatyta, jog planuojamos ūkinės veiklos metu aplinkos oro tarša neviršys nustatytų teršalų ribinių
verčių.
3. Kvapai: Ataskaitoje teigiama, jog kvapų sklaidos atžvilgiu UAB „Biodegalai visiems“ planuojamos ūkinės
veiklos SAZ galima sutapatinti su žemės sklypo (kad. Nr. 7710/0002:304) ribomis. kadangi, rapsų metilo
eterio gamykloje nebus spaudžiamas rapsų aliejus, gamyba nesukels reikšmingos kvapų emisijos.
Teritorinės įstaigos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, jo priėmimo data, numeris
Tauragės visuomenės sveikatos centro sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių:
planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje. Sprendimo priėmimo data: 2015-12-07,
Nr. PVSV-11.

