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ATRANKOS ISVADA DEL UAB ,,GYT IDA" PLANUOJAMOS EKSPLOATUOTI
NETINKAMU TRANSPORTO PRIEMONIU APDOROJIMO VEIKLOS POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO

l. Informacij4 atrankai pateikO UAB
Marij ampold s sav., tel.

8-

69 9

,,Gytaida,,, parko

g. 17, Liudvinavas,

-28247, el. p. gytisd ale@gmaiL com.

2. Planuojamos [kinds veiklos uZsakovas - UAB ,,G)rtaida.,, Parko g. 17, Liudvinavas,
Marijampolds sav., tel. 8-699-28247, el. p. gytisdale(Egmail.com.
3. Planuojamos [kin€s veiklos pavadinimas - UAB ,,Gytaida" eksploatuoti netinkamq
transporto priemoniq priemimas ir apdorojimas.
4. Numatoma planuojamos flkinds veiklos vieta - J. MieZlaiskio g. 9, Netidkampio
kaimas, Liudvinavo seniUnij a, Marij ampole s savivaldyb e.
5. Trumpas planuojamos tikin0s veiklos apra5ymas
Planuojama vykdyti [kine
eksploatuoti netinkamq transporto priemoniq
apdorojimas, bus vykdomas_{larqje patalpoje, po stogu. Lauko teritorijoje nebus vykdtma jokia
veikla. Bendra.s plotas 742.70 m', unikalus Nr. 4400-1219-4588. Pastatas, kuriame planuojama
vykdyti Dkinq veikl% priklauso Gydiui Babravidiui ir Dalei Babravidienei. Veiklai bus atskirta
patalpa, kurios plotas bus apie 339,25 m'. Patalpq paskirtis atitinka Eksploatuoti netinkamrl
transporto priemoniq tvarkymo taisykliq 9 punkto reikalavimus, pagrindine tiksline naudojimo
paskirtis - kita (fermq). Artimiausias gyvenamas namas, adresu J. MieZlaiskio g. 8, Netidkampio
k.,
Liudvinavo sen., Marijampoles sav. nuo [mones nutolgs 125 m. atstumu. Darhelio,ligonines ar
priemimo punkto 2 km spinduliu nera. Artimiausia mokykla Liudvinavo Kazio Borutos vidurine
mokykla adresu Juozapavidi-aus g. 1, Liudvinavo mstl. Marijampoles sav. nutolusi 2,2 kmatstumu.
Artimiausia frurone UAB ,,SeSupds tikis" nutolusi 690 m. atstumu. Artimiausi kulturos paveldo
ob.jektai: Gustaidiq, Netidkampio k. senosios kapines, unikalus Nr. 22000 atstumas iki
imones 900
m; Netidkampio k. senosios kapines, unikalus Nr. 21829 atstumas iki
imones 20 m. UAB ,,Gytaida.,
planuoja vykdyti lkinp veikl4 buvusios kiaulides patalpose. Teritorijoje, kurioje planuojama
lkine
veikla' yra elektros tinklai, vandens tiekimo tinklas. Planuojama
isirengti prieSgaisiing signalizacij4
apsaugos sistem4. [monei nera nustatyta sanitariniq apsaugos zonq. Pagal Speciatiq;t
Zemes" ii
mi5ko naudojimo sElygq (Zin. 1992, Nr. 22-652)
skyriaus ,,fu*lingrl atlieirl laikinojo

veikla

-

Ll

saugojimo aikSteles ir surinkimo punktai bei jq sanitarines zonos" reikalavimus, taikoma 50 m.
sanitarines apsaugos zona.
Ukines veiklos organizatorius planuoja vykdyti ENTP tvarkym4: surinkim4 (Sl), veZimq
(S2) atliekq paruo5imq naudoti (ardymf, (S5), atliekq sudeties ar btisenos pakeitimq (Rl2) ir
laikym4 R13). Planuojama per metus demontuoti ENTP apie 200 t" DidZiausias vienu metu
numatomas laikyti ENTP kiekis - iki 10,0 t. Pradejus vykdyti tiking veilkl4 [moneje bus irengtos
Sios zonos: personalo; ENTP priemimo ir laikymo; ENTP i5montavimo; metalo lauZo ir kitq
antriniq Laliavq laikinojo laikymo; mazgtr ir daliq tinkamq tolimesniam naudojimui, laikymo,
pavojingq atliekq laikymo, naudotq padangq laikymo, kitq nepavojingq atliekq laikymo. Patalpos,
kuriose planuojama vykdyti flking veikl4 i5 viso uZims apie 339,25 m'plotq. Visos zonos bus
irengtos uLdarcme pastate. Numatomos ENTP priemimo ir laikymo zonos yra padengtos
nepralaidLia danga, atsparia benzino ir kitq skysdirl ardandiajam poveikiui. n-auke transporto
priemonds nebus priimamos, laikomos ar ardomos. ENTP laikoma priemimo zonoje iki jos
apdorojimo. I5 priemimo patalpos transporto priemone bus nustumiama I jq iSmontavimo zon4,
kurioje ji bus ardoma taip, kad susidarytq kuo maZiau atliekrS o i5montuotos dalys bttq tinkamos
tolimesniam naudojimui ar perdirbimui. Prie5 pradedant ardyti netinkamas naudoti transporto
priemones, naudojant atitinkamus skysdirl i5siurbimo antgalius bei [rangq i5 jq bus pa5alinami ir
surenkami i atskiras talpas visi skysdiai: degalq likudiai, variklio, pavary deZes, hidlaulines alyvos,
stabdZirS au5inamieji, oro kondicionavimo ir kiti skysdiai. Pa5alinus skysdius transporto priemones
bus ardomos toliau: iSimami akumuliatoriai, skystqjU dujq balionai, i5imamos ir nukenksminamos
potencialiai sprogios dalys. Po to nuimami kiti agregatai ir mazgai, nuimamos padangos, stiklas,
plastmase. Visi iSmontavimo darbai bus atliekami rankiniu btdu pastato viduje" Susidariusios
pavojingos atliekos bus laikomos atskirai sandariose, paZenklintose specialiomis etiketemis
patalpose, kur ir iSmontuojamos transporto priemones. Pavojingos atliekos bus sandeliuctjamos taip,
kad nepatektrl i aplink4. Pavojingq atliekq laikymo zona bus patalpoje su skysdiams nelaidZia
danga.

I5siliejusiq skysdiq surinkimui per metus planuojama sunaudoti apie 30 kg sorbento ir
pjuvenq. Darbui sunaudoti apie 20 kg pir5tinirs paSluosdiq. Veiklos metu atliekos susidarys
eksploatuoti netinkamq transporto priemoniq apdorojimo ir patalpq eksploatacijos metu.
Susidariusios atliekos bus rflsiuojamos, atrenkant tolimesniam naudojimui ar perdirbimui tinkamas
antrines Laliavas ir kitas atliekas. Netinkamos perdirbimui nepavojingos atliekos (plastmas6, stiklas,
guma ir kt.) bus sudedamos I atskirus konteinerius. Metalines atliekos bus parduodamos kaip metalo
lauZas. Visos susidariusios pavojingos atliekos, tame tarpe ir keidiamos dienos Sviesos lempos,
naudotas sorbentas, tepaluoti skudurai, bus priduodamos pavojingas atliekas tvarkandioms irnondms
pagal sudarytas sutartis [statymq nustatytu periodiSkumu: pavojingos atliekos - ne rediau kaip per 6
mdnesius, nepavojingos atliekos - ne rediau kaip kart4 per metus, mi5rios komunLalines - pagal
sutart[. Susikaupusios perdirbimui ar tolimesniam naudojimui tinkamos atliekos bus priduodamos
Atliekq tvarkytojams ar perdirbejams. Visos priimtos ir susidariusios atliekos bus apskaitomos ir
registruojamos atliekq susidarymo ir atliekq tvarkymo Zumaluose. R"adrioaktyviq sprogstamq,
degiq dirginandirS kenksmingq toksi5krS kancerogeninir; esdinandirS infekciniq, teratogeniniq,
mutageniniq ir kt., medZiagq neplanuojama naudoti ir saugoti. UAB ,,Gytaida" vykdydami veiklq
triuk5mo, vibracijos, Sviesos, Silumos, jonizuojandios ir nejonizuojandios spinduliuotes nesukels.
Susidarys Sios atliekos ir kiekiai:
Atliekos
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Absorbentai, fi Itrq medZiagos,
pa5luostes, apsauginiai drabuZiai,
uZter5ti pavoj ingomis cheminemis
medZiaeomis

Hl4-pavojingos

Dienos Sviesos lempos ir kitos atliekos
kuriose yra gyvsidabrio

Hl4-pavojingos
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Hl4-pavojingos
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ENTP apdorojimas
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ENTP apdorojimas
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ENTP apdorojimas
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ENTP apdoroiimas
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StabdZiq trinkeles, nenurodltos
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StabdZiu skvstis

Hl4-pavojingos

AuSinamieji skysdiai, kuriuose yra
pavoj ingq cheminiq medZiagq

Hl4-pavojingos

Juodie.ji metalai
Spalvotieii metalai
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Pavoj ingos sudedamosios dalys,
nenurodytos 16 0l 07 16 01 I l, 16 0l
13 - 16 0l 14 ((Transporro priemoniq
hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai))
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Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra
aukso, sidabro, renio, rodZio, paladZio,
iridZio arba platinos (i5skyrus I 6 08 07)
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Planucrjamos veiklos technologiniams procesams vanduo nebus naudojamas, gamybiniq
nuotekq nesusidarys. Darbuotojq asmens higienos reikmems naudosis esamu vandentiekir,
kl.iuo,
eksploatuo.ja UAB ,,siiduvos vandenys". Per metus planuojama sunaudoti 90,0
r",'rrurra.r^
buitinems reikmems. Buitines nuotekos bus i5leidZiamos j cisteinq. Cistemai prisipildZius,
nuotekos
bus perduotos nuotekq tvarkymo [monei.
51. Planuojamos trkines veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo
,,Natura 2000,,
teritorij oms reiklmingumas

Artimiausios Natura 2000 teritorijos: Zuvinto, laltydio ir Amalvos pelkes ES kodas
LTALYB0O3, atstumas iki imones - 5,1 km; Zuvinto eZeras ir buktos miskas ES
kodas
LTALY0005 atstumas iki imones - 5,5 km; Artimiausios Saugomos teritorijos: Zuvinto bi"rf;;;,
rezerYatas atstumas iki imones - 5,5 km, Dalgines botaninis draustinis
atstumas iki imones - 4,5km
5. Pastabos, pasitilymai
5

rengejas

poveikio
ministro
planuojamos lrkines veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos
apra5o patvirtinimo,, apie

atrankos iSvadQ turi informuoti visuomeng raStu informuoti Aplinkos apsaugos
agenffirq apie atlikt4
visuomends supaZindinim4.

6.2. Planuojamos [kines veiklos vykdytojas privales laikytis visq aktualiq veikl4

reglamentuojandiq teises aktq reikalavimq ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius,
keidiantis teisiniam
reguliavimui.
6.3. Vykdomos veiklos metu paai5kejus, kad daromas didesnris poveikis aplinkai uZ
informacijoje atrankai i5vadai pateiktus arba teises aktuose nustatytus rodiklius, veikos
vykdytojas
privales nedelsiant taikyti papildomas poveik[ aplinkai maLinandias priernones.
6.4' PrieS pradedant planuojamq flking veikl4 privaloma
istatymn+ nustatyta tvarka gauti
Tar5os leidim4.
7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant idvadq
7.1' Planuojama tikine veikla bus vykdoma buvusloje fermoje, uZctaroje patalpoje.
T.2.Planuojamos Dkines veiklos teritorija nepatenka
[,,Natura 20A0* ieritorllas.
7'3. Planuojama tikine veikla pilnai atitika Eksploatuoti netinkamq transporto priemoniq
tvarkymo taisykliq reikalavimus.
7'4. Visuomends nepasitenkinimas planuoj ama Dkine veikla nenumatomas.
7.5. Neigiamas poveikis aplinkai veiklos metu neprognozuo,iamas.
8' Priimta atrankos iSvada - UAB ,,Gytaida" eksploatuoti netirikamq transporto priemoniq
priemimo ir apdorojimo veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, pagal
utr"*b, i5vadai
pateikt4 informacij4.
Si atrankos iSvada galioja 3 metus nuo jos vieSo paskelbimo dienos. Vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos planuojamos tikines veiklos poveikio aplini<ai vertinimo
7
[statymo stralpsni. 9 dalies
nuostatomis, suinteresuota visuomene per 20 darbo dienq nuo atrankos
ibvados paskilbimo dienos
turi teisp teikti atsakingai institucijai, Siuo atveju epf*os apsaugos agenturai, pasihlymus
persvarstyti atrankos iSvad4 kiti poveikio aplinkai vertinimo pro..io
dalyviai: planuojamos utines
veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo rengejas iipoveikio uptint
uiu.rtinlmo subjektai
per l0 darbo dienq nuo atrankos i5vados gavimo dienos turi teisg patelt<ti atsakingai
institucijai
motyvuotq pra5ym4 persvarstyti atrankos iSvada.
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Marijampolds

vis uomends sveikatos centrui
A.Valaidio g. 2, LT -681 76, Marijampole
el. p. info@marijampolesvsc.sam.lt

Marijampolds apskrities prieigaisrinei gelbdjimo vatdybai
Stoties g.59, 68230 Marijampole
el.p. marij ampole.p gv @vp gt.lt
Kultfrros puveldo departamento prie Kultfrros ministerijos Marijampolds teritoriniam

padaliniui

Vytauto g. 19, 68300 Marijampole
el. p. mari.j ampole@heritage.lt
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Aplinkos ministerijos Marijampolis regiono aplinkos apsaugos departamentui

