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DĖL ESAMŲ UŽDAROMŲ (UŽDARYTŲ) SĄVARTYNŲ SANIT ARINIŲ APSAUGOS ZONŲ
Atsakydami į 2011 m. gegužės 27 d. raštą Nr. 11147, informuojame, kad buitinių atliekų sąvartynu
sanitarinė apsaugos zona (toliau - SAZ) reglamentuojama
Specialiųjų žemes ir miško naudojimo sąlygų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22652; 2010, Nr. 98-5089), 67 punktu, pagal kurį buitinių atliekų sąvartynui taikomas 500 m SAZ dydis,
nepriklausomai
nuo
sąvartyno
naudojimo
pobūdžio
(įrengimas,
eksploatavimas,
uždarymas).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225)
24 straipsnio 1 dalimi, asmenys, projektuojantys,
statantys, rekonstruojantys,
valdantys statinius, kuriuose
vykdoma veikla susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, turi projektuoti ir įrengti aplink šiuos
statinius SAZ.
Vadovaujantis
aukščiau nurodytais
teisės aktais, esamam buitinių atliekų sąvartynui turi būti
nustatyta SAZ patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas įrašius
į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo
turto registrą ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo
(Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 22 straipsnio bei Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534
(Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899), nustatyta tvarka. Vadovaujantis
Sanitarinių apsaugos zonų
ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.
rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 (Žin., 2004, Nr. 134-4878),35
p., nustatytos ir patvirtintos SAZ ribos
gali būti tikslinamos (didinamos arba mažinamos). SAZ gali būti tikslinama atliekant poveikio visuomenės
sveikatai vertinirną, kuris gali būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis. Poveikio
aplinkai arba visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje pagrįsta (pagal planuojamą taršos sumažėjimą
vykdant sąvartyno uždarymo
veiklą) sumažinta
SAZ nustatoma
koreguojant
teritorijų planavimo
dokumentą ir atitinkamai panaikinus tam tikriems sklypams arba jų dalims taikomas specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas Lietuvos Respublikos žernės įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka.
Taip pat atkreipiame dėrnesį, kad Specialiųjų žernės ir miško naudojimo sąlygų 203 p. nustato
būtinus išlaikyti atstumus nuo kietųjų buitinių atliekų sąvartynų iki tam tikrų objektų, kuriems priskiriami
ir gyvenamieji namai.
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