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DTL UAB ,,TELSIU REGIoNo ATLIEKV TVARI(YMO CENTRA.S" PATIKSLINTOS
PAR{ISKOS TIPK LEIDIMUI NR. T-S.6-TO/2015 PAKEISTI

Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministedjos Telsiq
depafiamentas (toliau - Telsiq departamentas), vadovaudamasis Tarios integruotos prevencijos ir
kontroles leidimq iidavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklemis, patvidintomis
Lietuvos Respublikos aplinlos ministro 2013 rn. liepos 15 d. isakymu Nr. D1-528 ,,Del tarSos

inte$lotos prevencijos ir kontrolds leidimq i3davimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykliq
patvirtinimo", pagal kompetencij4 ivedino UAB ,.Tel5iq regiono atliekq tvarkymo centas" (J.Tumo

- VaDganto g. 91, Plunge) paraiskos Tarsos integruotos prevencijos fu kontoles (toliau - TIPK)
leidimui NI.T-S.6-10/2015 pakeisti, Teliiq regiono nepavojingq atliekq sqvat)no Jerr.rbaidiuose,

Prancuzq Kelias 8, Jerubaidill k., Babrungo sen., Plunges r. sav., eksploatavimui, atitikim4
visuomends sveikatos saug4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimams tduk5mo ir kvapq
valdymo srityje.

UAB ,.Telsiq regiono atliekq tvarkymo centras" rykdoma iikin€ veikla atliekq tvarkymas
ir ialinimas. Telsiq regiono nepavojingq atliekq sqvanyne (toliau Jerubaidiq s4vafiynas) )'ia
irengtos 6 sekcijos nepavojingoms atliekoms Salinti. Visos Sios sekcijos (1-6) yra uZpildltos, lodel
Siuo metu pildomi sekcijq tarpai. S4vartyno Siaurineje dallje planuojama irengti dvi naujas sekcijas
(7 ir 8) nepavojingq atliekq Salinimui. Numatomas 7 sekcijos projektinis pajegumas - 42303,39 t, o
8 sekcijos - 65 000 t. Planuojama 7 sekcijos eksploatacijos pradZia nuo 2017-04-01.

Informacija apie lkines veiklos sk]eidZiamo triuk5mo ir kvapq atitikt! visuomenes
sveikatos saugos teis€s aktq reikalavimams (Lietuvos higienos norma Hl\ 3l:2011 ,JriukBmo
ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskidies pastatuose bei jq aplinkoje", patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 20i I m. bir2elio 13 d. isakymu Nr. V-604 ,,Del
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,.T ukSmo ribiniai dydZiai glwenamuosiuose ir
visuomenines paskirties pastatuose bei jq aplintoje" patvirtinimo" ir Lietuvos higienos norma HN
121:2010 ,,Kvapo koncentacijos ribine verte gyvenamosios aplinkos ore", patvifiinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos miristro 2010 m. spalio 4 d. isakymu Nr. V-858 ,,Del Lietuvos
higienos normos HN 121:2010,,Kvapo koncentracijos ribine verte g;.venamosios aplinkos ore" ir
kvapq kontoles gyvenarnosios aplinkos ore taisykliq patvifiinimo") pateikta Jerubaidiq s4vartlaro
eksploatacijos Prancuzq Kelio g. 8, Jerubaidiq kaime, Babrungo seniunijoje, Plunges rajono
savivaldybeje Poveikio visuomenes sveikatai vefiinimo ataskaitoje (2016 m., rengejas Vsl Pajnrio
tlaimrl ir planavimo institutas) (toliau - PVSV ataskaita). 2016 m. spalio 18 d. Nacionalinis
visuomenes sveikatos centuas prie Sveikatos apsaugos ministerijos pridme Sprendim4 del
planuojamos fkines veiklos galimybiq NI.BSV.8- 295 (25.8.5. 8.11).



Vykdomos ir planuojamos iikinds veiklos teritorijoje pagrindiniai stacionadis ir mobiliis
triuksmo ialtiniai - eksploatuojamose s4vatyno sekcijose dirbantys atliekrl kompaktorius ir
buldozeris, s4vafiyne dirbantis atliekq stumdymo buldozeris ar atliekq sutankinimo kompaktorius,
Zalienq kompostavimo aiksteleje dirbantys mechanizmai (komposto sijotuvas, smulkintuvai,
ftontalinis krautuvas), filtato vallrrlo technologine iranga, sumontuota pastato viduje, komunalines
atliekas peNezantis sunkiasvoris transportas, lengvieji automobiliai at\,Tkstantis i s4vaftyn4. Pagal
PVSV ataskaitoje pateiktus rezultatus, vertiDant visus galimus [kines veiklos triuksmo Saltinius,
didZiausias ekvivalentinis garso sldgio lygis prie ukines veiklos skl1po ribq dienos metu (6-18 val.)
siekia 54 dBA" vakaro (18-22 val.) ir nakties (22-6 val.) netu 21 dBA. UZ lkines veiklos skllpo
ribq ekvivalentinis garso slegio lygis nevirSija visuomenes sveikatos saugos teises aktais nustat)-trl
leidZiarnq glvenamojoje ir visuomenines paskinies aplinloje ribiniq dydiiq visais paros periodais.

Stacionams tarsos Saitiniai per kuriuos ilkineje veikloje I aplinkos or4 iSsiskirs kvapai: 1-6

sekcijrl s4vartyno kaupas, 7 sekcijos s4vartyno kaupas, 8 sekcijos s4vartyno kaupas, Zalienq
kompostavimo aikstele, filtrato surinkimo tvenkinys, dujq deginimo fakelas, biofiltras. Pagal kvapq
sklaidos modeliavimo rezultatus, didziausia apskaidiuota kvapo koncentacija tiek su fonine tarsa,
tiek be fonines tarSos susidaro 97 metnl atstumu nuo Siaurinds Jerubaidiq sqvartyno sklypo ribos ir
siekia 9,44 OUE/m', 8 OUE/m'ribine kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore, vienos
valandos vidurkio intervale pasiekiama 100 m atstumu nuo Siaurin€s ir 40 m atstumu nuo dalies
Siaures vakarines Jerubadiq s4vartyno sllypo ribos. Ties Jerubaidiq s4vart)'nui naudojamo Zemes
sklypo pietire bei r]-tine dbomis ir uZ jq, veiklos keliamo ir prognozuojamo kvapo koncentracija
nevirSija didZiausios leidziamos kvapo koncentracijos ribinds vertes gyvenamosios aplinkos ore.

Pagal tar34 vykdomai ir planuojamai flkinei veik]ai nustat).ta sanitarines apsaugos zona, i
kuri4 nepatenka g).venamosios paskirties pastatai fu sklypai.

Isvada. Telsiq depa{amentas derina UAB ,,TelSiq regiono atliekrl tvark}'rno centras",
J.Tumo VaiZganto g. 91, Plunge, paraiskos TIPK leidimui Nr.T-S.6- 10/2015, TelSirl regiono
nepavojingq atliekrl s4vafiyno Jerubaidiuose, Pranctzq Kelias 8, Jerubaidiq k., Babrungo sen.,
Plunges r. sav., eksploatavimas, pakeisti XII dali .,Triuk5mo sklidimas ir kvapq kontrole" ir pateikia
sqlygas TTPK leidimuil

Salvea ddl reikalavimu tdukSmui valdyti: vykdoma iikine veikla netud virS).ti Lietuvos
higienos normoje HN 33:2011 ,,Triuk3mo ribiniai dydZiai glvenamuosiuose ir visuomenines
paskirties pastatuose bei jq aplinkoje", patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministo 2011 m. birZelio 13 d. isakymu Nr. V-60,1 ,.Del Lietuvos higienos normos HN 33:2011

,,Triukimo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuose beijq aplintoje"
patvirtinimo", reglamentuojamq triukimo ribiniq dydZiq apie uking veiklq esandiuose
g).venamuosiuose il visuomenines paskifiies pastatuose bei jq aplinkoje.

S4lyqa kvapams mazinti: vykdomos flkines veiklos sk]eidiiamo kvapo tarSa netud vfus]ti
Poveikio visuomenes sveikatos vefiinimo proced[ros metu maksimaliq apskaidiuotq kvapo
koncenrracijos \ ereiq nustaryroje rerirorijoje.
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