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Kopija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai

Į 2016-07-20 Nr. (10.2.2.3-411)10-6254

DĖL DUJŲ ODORA VIMO STOČI\T SANITARlNĖS

APSAUGOS

ZONOS

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau - Energetikos ministerija), atsakydama
Nacionalinio visuomenes

i

sveikatos centro 2016 m, liepos 15 d. rašte Nr. 2-504(12.1 3) (toliau -

raštas) pateiktą klausimą, persiųstą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minlsterijos 2016 m.
liepos 20 d, raštu Nr. (10,2.2.3-41 1)10-6254, teikia išniškinirną.
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 .Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo" (toliau - Specialiosios žemes ir miško naudojimo sąlygos) X skyriaus 40 punkte yra
numatyta) kad likusiose Specialiųjų žernės ir miško naudojimo sąlygų nuostatose suskystintosioms

."

naftos dujos bus laikomos susk.•ystintosiomis dujomis. Atsižvelgiant

i tai,

Specialiųjų žemės ir miško

naudojimo sąlygų xr skyriaus 45 punkte numatytos odoruotųjų dujų skirstymo stočių sanitarinė
apsaugos zona yra taikoma suskystiutųjų naftos dujų skirstymo stotirns, 0 ne gamtinių dujų skirstymo
stotims,
Pažyrnirne, kad 2015 m. birželio 9 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas Nr. 570 .Dėl Lietuvos Respublikos Vyrlausybės 1992 In. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343
,,Dėl Specialiųjų žemčs ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" pakeitimo". Šj nutarimą Energetikos
ministerija parengė siekiant sukonkretinti Specialiųjų žemes ir miško naudojimo sąlygll X, XI, XlI ir
XIII skyriuose naudojamą sąvoką .suskystlntosios dujos' atsižvelgiant į šių skyrių reguliavimo turinį,
Priemus ši nutarimą buvo įtvirtinta, kad Specialiųjų žernės ir miško naudojimo sąlygų ribojimai
minėtuose skyriuose nustatyti suskystintosiorns naftos dujoms.
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