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PRIEDAI:

VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai
2016-12-08 Aplinkos apsaugos agentūros raštas „Dėl aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų
2.
išmetamų teršalų Inventorizacijos ataskaitos ir taršos leidimo sąlygų“
3. AB „Klaipėdos vanduo“ Taršos leidimo specialioji dalis „Aplinkos oro taršos valdymas“
Ištrauka iš AB „Klaipėdos vanduo“ Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų
4.
inventorizacijos ataskaitos
5. Aplinkos oro tašos šaltinių išsidėstymo teritorijoje schema
Dokumentų, patvirtinančių meteorologinių duomenų įsigijimą iš Lietuvos
6.
hidrometeorologijos tarnybos, kopijos
7. Duomenys apie esamą aplinkos oro foninę taršą
8. Aplinkos oro teršalų sklaidos žemėlapiai
9. Vietovės situacinis planas
10. Objekto gretimybių Kadastro žemėlapio ištrauka
11. Klaipėdos rajono bendrojo plano ištrauka
1.
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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA
INFORMACIJA
I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)
1. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)
AB „Klaipėdos vanduo“
Įmonės pavadinimas
Ekologė Danguolė Čeledinienė
kontaktinis asmuo
Ryšininkų g. 11, LT-91116, Klaipėda
registracijos adresas
Uosių g.8, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.
objekto adresas
tel.: (8 46) 466 135, faksas: (8 46) 466 179
telefonas, faksas
el. paštas: danguole.celediniene@vanduo.lt
kita informacija
2. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentų rengėją
UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636)
Įmonės pavadinimas:
direktorius Marius Šileika
kontaktinis asmuo:
Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. savivaldybė
adresas:
tel.: (8 46) 43 04 63, tel./faksas: (8 46) 43 0469, mob.: (8 698) 47
telefonas, faksas:
300
ekosistema@klaipeda.balt.net
el. paštas:
http://www.ekosistema.lt
web.:
II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) pavadinimas - esamų kogeneracinių įrenginių
eksploatacija.
Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje, esančioje Uosių g. 8, Dumpių k.,
Klaipėdos r. sav., eksploatuoja 4 vnt. kogeneracinių įrenginių, kuriuose deginamos iš nuotekų
valykloje susidarančio dumblo pagamintos biodujos bei Dumpių sąvartyne sugeneruotos
biodujos. AB „Klaipėdos vanduo“ šiai veiklai vykdyti 2015 m. buvo išduotas Taršos leidimas
Nr. (11.2)-30-66/2005 / TL-KL.2-13/2015 (toliau - Leidimas). 2016 m. Atlikus kogeneracinių
įrenginių faktinės aplinkos oro taršos inventorizaciją buvo nustatyta didesnė vienkartinė emisiją į
aplinkos orą nei nurodyta Leidime. Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014-04-06 įsakymo Nr. D1-259 „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 2982) (toliau - Taisyklės) 491.1.5. punktu,
jei iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis
dydis) yra didesnė daugiau kaip 25 proc. už nustatytą leidimo sąlygose - leidimas pakeičiamas
Taisyklėse nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal PAV įstatymo
reikalavimus.
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) atrankos dokumentai parengti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005-12-30 įsakymo Nr. D1-665 „Dėl planuojamos ūkinės
veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 4-129; aktuali redakcija) 1
priedu.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. X-258 (Žin., 2005, Nr. 84-3105; aktuali redakcija) 2 priedo 14
punktu (į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai
vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant
esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar
keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų
įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai) reikia atlikti atranką dėl
PAV būtinumo.
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4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos (žemės sklypo plotas, planuojama jo
naudojimo paskirtis ir būdas(-ai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi
statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra,
susisiekimo komunikacijos):
Žemės sklypas, kuriame numatoma PŪV veikla yra nuotekų valyklos teritorijoje, Uosių g. 8,
Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. savivaldybėje. Žemės sklypo, kad. Nr. 5544/0007:81,
sklypo plotas - 35,0438 ha, paskirtis - kita, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros
teritorijos, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. Nuosavybės teisė
priklauso Lietuvos Respublikai. AB „Klaipėdos vanduo“ žemės sklypu naudojasi vadovaujantis
Valstybinės žemės sklypo 2011-09-14 nuomos sutartimi Nr. 12SŽN-38.
VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai pateikiami 1
priede.
Esami ūkinei veiklai naudojami pastatai ir statiniai nuosavybės teise priklauso AB „Klaipėdos
vanduo“. Planuojamos ūkinės veiklos metu bus eksploatuojami esami pastatai ir inžinerinė
infrastruktūra, naujų statinių ar inžinerinių tinklų statyba neplanuojama, kadangi objekte jau yra
įrengta visa reikalinga infrastruktūra.
5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis (produkcija, technologijos ir pajėgumai, planuojant
esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus):
Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr.DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877), pareiškiama ūkinė veikla priskiriama:
SEKCIJA

SKYRIUS

GRUPĖ

KLASĖ

E
35
35.1
35.11
35.14

POKLASIS

PAVADINIMAS
ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS
IR ORO KONDICIONAVIMAS
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro
kondicionavimas
Elektros energijos gamyba, perdavimas ir
paskirstymas
Elektros gamyba
Elektros pardavimas

Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje, esančioje Uosių g. 8, Dumpių k.,
Klaipėdos r. sav., eksploatuoja 4 vnt. kogeneracinių įrenginių, kuriuose deginamos iš nuotekų
valykloje susidarančio dumblo pagamintos biodujos bei Dumpių sąvartyne sugeneruotos
biodujos.
Nuotekų valykloje susidariusio dumblo pūdymo metu sugeneruotos dujos, kurių sudėtyje yra
apie 60-65 % metano, surenkamos elektrinei bei terminei utilizacijai. Po dujų valymo ir sieros
junginių pašalinimo, biodujos nuvedamos į šilumos ir energijos jėgainę, kurioje yra sumontuoti
trys po323 kW galingumo kogeneratoriai MWM, TBG 616 8K bei į dumblo džiovinimo įrenginį,
kuriame sumontuotas vienas 620 kW galingumo kogeneratorius MWM, TCG 2016 V12. Biodujų
degimo metu į aplinkos orą išmetami: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas,
kietosios dalelės ir lakieji organiniai junginiai (LOJ). Degimo produktai iš trijų variklių MWM,
TBG 616 8K išmetami pro atskirus (išdėstytus vienas šalia kito) tris 20 m aukščio ir 0,2 m
skersmens dūmtraukius (ATŠ Nr. 207, 208 ir 209). O iš dumblo džiovinimo įrenginyje esančio
variklio MWM, TCG 2016 V12 - pro 12 m aukščio ir 0,35 m skersmens dūmtraukį (ATŠ Nr.
213). Generatoriai elektros energiją tiekia į energijos paskirstymo sistemą bei vietinį Klaipėdos
nuotekų valyklos energijos ciklą. Iš pagrindinės transformatorinės elektros energija tiekiama į
AB „ESO“ elektros tinklą.
AB „Klaipėdos vanduo“ šiai veiklai vykdyti 2015 m. buvo išduotas Taršos leidimas Nr. (11.2)30-66/2005 / TL-KL.2-13/2015. 2016 m. Atlikus kogeneracinių įrenginių faktinės aplinkos oro
taršos inventorizaciją buvo nustatyta didesnė emisiją į aplinkos orą nei nurodyta Leidime. Todėl
reikalinga įvertinti eksploatuojamų kogeneracinių įrenginių didesnės taršos poveikį aplinkos
5

orui. 2016-12-08 Aplinkos apsaugos agentūros raštas „Dėl aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų
išmetamų teršalų Inventorizacijos ataskaitos ir taršos leidimo sąlygų“ pateiktas 2 priede.
Kiti vykdomos veiklos paramėtai (projektinis našumas, sunaudojamų medžiagų kiekiai, metiniai
į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekiai ir kt.) liks nepakitę.
6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas (įskaitant ir
pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (nurodant preliminarų kiekį, pavojingumo klasę ir
kategoriją), radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų (nurodant preliminarų kiekį, pavojingų atliekų
technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant preliminarų kiekį, atliekų susidarymo
šaltinį arba atliekų tipą) naudojimą):
PŪV metu žaliavos ir cheminės medžiagos nebus naudojamos. Šiuo metu, su planuojama veikla
susijusios, AB „Klaipėdos vanduo“ naudojamos žaliavos ir cheminės medžiagos pateiktos 1
lentelėje. PŪV metu cheminės medžiagos ir preparatai nebus naudojami. Bendrai objekte
(vandens paruošimo ir nuotekų valymo procesuose) naudojamos pavojingos medžiagos
pateikiamos 2 lentelėje. PŪV metu sunaudojamų žaliavų ir preparatų kiekiai liks nepakitę.

6

1 lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimas
Eil. Nr.

Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas

Planuojamas naudoti kiekis,
matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per
metus)
54312 kWh
4832 tūkst., m3
7849 tūkst., m3

Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar kt. per metus),
saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos
ar uždengta aikštelė ir pan.)
2000 m3- laikoma uždarose talpyklose

1
Elektros energija (bendrai objekte)
2
Gamtinės dujos
3
Biodujos
Pastaba:
- pateikta vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ paraiška Taršos leidimui (Nr. (11.2)-30-66/2005 / TL-KL.2-13/2015) gauti.

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos medžiagos ir mišiniai
Bendra informacija apie
cheminę medžiagą arba
mišinį
1
2
3

Prekinis
pavadinimas

Informacija apie pavojingą cheminę medžiagą (gryną arba esančią
mišinio sudėtyje)
4

Saugos
duomenų
PavoMedžia
lapo (SDL) jingos medžiaga ar
parengimo
gos pavadimišinys
(peržiūrėjinimas
mo) data

Natrio
šarmo
tirpalas

Medžiaga

2013-06-05

Natrio hidroksidas

Sieros
rūgštis

Medžiaga

2014-07-20

Sieros rūgštis

Vandenilio
peroksidas

Medžiaga

2014-07-20

Vandenilio
peroksidas

5

6

7

Pavojingumo klasė ir
Koncent
EC ir
kategorija pagal
CAS
klasifikavimo ir
racija
Nr. ženklinimo reglamentą
mišinyje
1272/2008

Iki 30%

215185-5
ir 131073-2

Iki 98%

231639-5 ir
766493-9

Iki 30%

231765-0
ir
772284-1
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Pavojingumo
frazė1

Saugojimas, naudojimas, utilizavimas
9

10

11

12
13
Nustaty
ti
(apskai
Per
-čiuoti)
Vienu metu
metus
Kur
medžia Utilizavimo
laikomas kiekis (t) sunaudo- naudojama
gos
būdas
ir laikymo būdas
jamas gamyboje
išmeti
kiekis (t)
mai
(išleidi
mai)
nėra

H314

Smarkiai
nudegina odą ir
pažeidžia akis

2 t, spec. PVC
konteineris

14 t

Bioviltro
įkrovos
šarminimas

H314

Smarkiai
nudegina odą ir
pažeidžia akis.

2 t, spec. PVC
konteineris

281 t

Oro valymo
įrenginiai

nėra

H271, H314, H302, H332

Kenksming
a prarijus.
Smarkiai
pažeidžia akis

2 t, spec. PVC
konteineris

55 t

Oro valymo
įrenginiai

nėra

Perduodama
pavojingas
atliekas
tvarkančiai
kompanijai
Perduodama
pavojingas
atliekas
tvarkančiai
kompanijai
Perduodama
pavojingas
atliekas
tvarkančiai
kompanijai

Pastaba: - pateikta vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ paraiška Taršos leidimui (Nr. (11.2)-30-66/2005 / TL-KL.2-13/2015) gauti.
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7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų: vandens, žemės, dirvožemio, biologinės
įvairovės ir t.t.) naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas):
Planuojamos ūkinės veiklos metu vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės ir kt. gamtos
ištekliai nebus naudojami. Įmonės sunaudojamo vandens kiekis liks nepakitęs.
8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį:
Vadovaujantis objekto paraiška Taršos leidimui gauti, esamuose kogeneraciniuose įrenginiuose per
metus gali būti sudeginama iki 3926 tūkst. m3 gamtinių dujų arba 6386 tūkst. m3 biodujų. PŪV
metu sunaudojamų dujų metiniai kiekiai liks nepakitę, todėl įmonės Taršos leidime nustatytas
suvartojamo kuro kiekis, o taip pat degimo produktų emisijos metiniai normatyvai nedidės.
9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas (nurodant atliekų susidarymo
vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarus jų kiekis,
jų tvarkymo veiklos rūšis):
Planuojamos veiklos metu atliekų naudojimas ar šalinimas nebus vykdomas. Kadangi
kogeneratoriai jau yra eksploatuojami, tad PŪV neįtakos naujų atliekų ar esamų atliekų susidarymo
kiekių. AB „Klaipėdos vanduo“ veiklos metu susidarančios atliekos tvarkomos vadovaujantis
objekto turimame taršos Leidime ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus,
todėl neigiamo poveikio aplinkai nenumatoma.
10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas:
Kogeneracinių įrenginių eksploatacijos metu nuotekų nesusidaro, todėl PŪV neturės įtakos
papildomų nuotekų susidarymui ir tvarkymui.
11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas,
preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija:
Aplinkos oro tarša.
Šiuo metu AB „Klaipėdos vanduo“ Dumpių nuotekų valykloje eksploatuojamų stacionarių oro
taršos šaltinių fiziniai duomenys, emisijos kiekiai nurodyti įmonės Taršos leidime (žr. 3 priedą) ir
Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje (toliau Inventorizacijos ataskaita, žr. 4 priedą).
Administracinių patalpų šildymui yra įrengta katilinė, kurioje įrengti du po 180 kW galingumo
dujiniai katilai „Wolf”. Degimo produktai iš abiejų katilų į aplinkos orą išmetami pro bendrą 14 m
aukščio ir 30 cm skersmens dūmtraukį (atmosferos taršos šaltinis ATŠ. Nr. 015).
O iš nuotekų priėmimo kameros antstato ir grotų pastato surinktas užterštas oras yra valomas biofiltre
(neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 615).
Smėliagaudėje iš nuotekų neorganizuotai išsiskiria amoniakas, sieros vandenilis ir merkaptanai
(neorganizuotas ATŠ Nr. 611).
Taip pat nuotekų valykloje yra įrengta avarinė dumblo saugojimo aikštelė (neorganizuotas ATŠ Nr.
613) iš avarijos atveju sandėliuojamo dumblo neorganizuotai išsiskirs amoniakas, sieros vandenilis ir
merkaptanai.
Iš nuotekų dumblo džiovinimo įrenginių išmetamas oras yra valomas biofiltre (neorganizuotas
taršos šaltinis Nr. 614). Iš biofiltro į aplinkos orą išsiskiria amoniakas ir sieros vandenilis.
Biodujų gamybos įrenginiams reikalingos šiluminės energijos gamybai naudojamas dujinis katilas
„Buderus SK 725“. Katile deginamos gamtinių dujos ir nuotekų valykloje pagamintos arba
sąvartyno biodujų. Degimo produktai išmetami pro dūmtraukį (taršos šalt. Nr. 206).
Dumblo pūdymo metu susidariusios dujos, kurių sudėtyje yra apie 60-65 % metano, surenkamos
elektrinei bei terminei utilizacijai. Po dujų valymo ir sieros junginių pašalinimo, biodujos
nuvedamos į šilumos ir energijos jėgainę, kurioje yra sumontuoti trys po 323 kW galingumo
kogeneratoriai MWM, TBG 616 8K bei į dumblo džiovinimo įrenginį, kuriame sumontuotas vienas
620 kW galingumo kogeneratorius MWM, TCG 2016 V12. Kogeneratoriuose taip pat gali būti
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deginamos ir sąvartyno biodujos bei gamtines dujas. Dujų degimo metu į aplinkos orą išmetami:
anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelės ir lakieji organiniai junginiai
(LOJ). Degimo produktai iš trijų variklių MWM, TBG 616 8K išmetami pro atskirus (išdėstytus
vienas šalia kito) tris 20 m aukščio ir 0,2 m skersmens dūmtraukius (ATŠ Nr. 207, 208 ir 209). O iš
dumblo džiovinimo įrenginyje esančio variklio MWM, TCG 2016 V12 - pro 12 m aukščio ir 0,35 m
skersmens dūmtraukį (ATŠ Nr. 213). Generatoriai elektros energiją tiekia į energijos paskirstymo
sistemą bei vietinį Klaipėdos nuotekų valyklos energijos ciklą. Iš pagrindinės transformatorinės
elektros energija tiekiama į AB „ESO“ elektros tinklą.
Neveikiant kogeneraciniams įrenginims (avarijos ar gedimo atveju) biodujos iš dujų paruošimo
patalpos yra paduodamos į dujų deginimo žvakę (ATŠ Nr. 212). Biodujų degimo metu į aplinkos
orą išmetami: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelės ir lakieji organiniai
junginiai (LOJ).
Objekto Taršos leidime (žr. 3 priedą) pateikti taršos šaltiniai Nr. 210, 211, 610 ir 612 yra panaikinti.
Sklypo planas su pažymėtais aplinkos oro taršos šaltiniais pateiktas 5 priede.
Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma padidinti esamų kogeneracinių įrenginių (ATŠ Nr.
207, 208, 209 ir 2013) vienkartinės emisijos normatyvus nurodytus objekto taršos leidime (žr. 3
priedą). Deginant gamtines dujas ir biodujas nauji vienkartinės emisijos normatyvai taršos
šaltiniams (Nr. 207, 208, 209 ir 213) priimami vadovaujantis Inventorizacijos ataskaita (žr. 4
priedą). Kogeneratorių (taršos šaltinių Nr. 207, 208, 209 ir 2013) į aplinkos orą išmetamų teršalų
metiniai normatyvai nesikeičia, nes metiniai sudeginamų biodujų ir gamtinių dujų kiekiai
nesikeičia.
AB „Klaipėdos vanduo“ planuojamos veiklos sąlygojamų aplinko oro taršos šaltinių
charakteristikos pateikiamos 3 lentelėje, o išmetamų teršalų kiekiai pateikiami 4 lentelėje.
Skaičiuojant sklaidą taip pat įvertinami kiti esami AB „Klaipėdos vanduo“ oro taršos šaltiniai
nurodyti Inventorizacijos ataskaitoje (žr. 4 priedą).
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3 lentelė. Taršos šaltinio fiziniai duomenys
Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo)
vietoje

Taršos šaltiniai

pavadinimas

Nr.

koordinatės

aukštis,
m

1
Kogeneratorius „MWM, TBG
616 8K” (323 kW)
Kogeneratorius „MWM, TBG
616 8K” (323 kW)
Kogeneratorius „MWM, TBG
616 8K” (323 kW)
Kogeneratorius „MWM, TCG
2016 V12” (637 kW)

2

3

4

5

6

7

8

teršalų
išmetimo
trukmė,
val./m
9

207

X-6170686, Y-327208

20,0

0,3

13,88

199

0,981

8760

208

X-6170686, Y-327208

20,0

0,3

13,88

199

0,981

8760

209

X-6170687, Y-327208

20,0

0,3

13,88

199

0,981

8760

213

X- 6170806 , Y- 327573

12,0

0,35

5,22

147

0,502

8760

išmetimo
angos
matmenys, m

srauto
greitis,
m/s

tūrio
temperatūra,
debitas,
ºC
Nm3/s

Pastaba: taršos šaltinių (Nr. 207, 208, 209, 2013) fiziniai parametrai pateikiami vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ Inventorizacijos ataskaita (žr. 4 priedą).
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4 lentelė. Tarša į aplinkos orą

pavadinimas

Nr.

1

Cecho ar kt.
pavadinimas,
gamybos rūšies
pavadinimas
2

3

4

Elektrose
nergijos
gamyba

Kogeneratorių
cechas

Kogeneratoriai „MWM, TBG
616 8K” (323 kW)
3 vnt.

207
208
209

Kogeneratorius „MWM, TCG
2016 V12” (637 kW)

213

Veiklos
rūšis

Dummblo
Dumblo džiovinimo
apdorojim
stotis
as

Taršos šaltiniai

Numatoma tarša3

Teršalai
pavadinimas
5
Anglies monoksidas (A)1
Anglies monoksidas (A)2
Azoto oksidai (A)1
Azoto oksidai (A)2
Sieros dioksidas (A)1
Sieros dioksidas (A)2
LOJ1
LOJ2
Kietosios dalelės (A)1
Kietosios dalelės (A)2
Anglies monoksidas (A)1
Anglies monoksidas (A)2
Azoto oksidai (A)1
Azoto oksidai (A)2
Sieros dioksidas (A)1
Sieros dioksidas (A)2
LOJ1
LOJ2
Kietosios dalelės (A)1
Kietosios dalelės (A)2

kodas
6
177
177
250
250
1753
1753
308
308
6493
6493
177
177
250
250
1753
1753
308
308
6493
6493

vienkartinis dydis
vnt.
maks.
7
8
g/s
0,51706
g/s
0,79755
g/s
0,16003
g/s
0,18149
g/s
0,05021
g/s
0,03797
g/s
0,87906
g/s
1,71871
g/s
0,08410
g/s
0,19164
g/s
0,43549
g/s
0,46003
g/s
0,25213
g/s
0,22887
g/s
0,05442
g/s
0,03474
g/s
0,68307
g/s
0,85409
g/s
0,05481
g/s
0,06771

metinė,
t/m.
9
1,6110
1,5501
3,8837
3,7368
0,0144
0,0138
2,5603
2,4635
0,0575
0,0554
2,5230
2,5021
6,0990
6,0318
0,0226
0,0223
4,0208
3,9765
0,0904
0,0894

Pastabos:
1
- Deginamos gamtinės dujos;
2
- Deginamos biodujos;
3
- taršos šaltinių (Nr. 207, 208, 209, 213) numatoma tarša pateikiama vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ Inventorizacijos ataskaita (žr. 4 priedą).

11

Aplinkos oro užterštumo prognozė
Skaičiuojant teršalų, išsiskirsiančių PŪV metu, sklaidą, buvo naudojama kompiuterinė programinė įranga
„ADMS 4.2“. Tai naujos kartos daugiašaltinis dispersijos modelis, kurį naudoti rekomenduoja Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerija (vadovaujantis 2008-12-09 aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
įsakymu Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo
modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“). Šis modelis vertina sausą ir šlapią teršalų nusodinimą,
radioaktyvių teršalų sklidimą, teršalų kamuolio matomumą, kvapus, pastatų įtaką, sudėtingą reljefą ir
pakrantės įtaką. Modelis vertina užduoto laikotarpio metu išsiskyrusių teršalų koncentracijas.
Koncentracijas „ADMS 4.2“ skaičiuoja iki 3000 m aukščio. Šis modelis skaičiuoja teršalų sklaidą aplinkos
ore įvertindamas vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos
šaltinių parametrus. Vertinant miesto oro kokybę, dauguma mažų taršos šaltinių apjungiama į vieną
didesnį, tuo tarpu didelių taškinių taršos šaltinių įtaką skaičiuoja individualiai. Modelis gali skaičiuoti iki
300 taškinių, ploto, tūrio ir linijinių šaltinių išmetamų teršalų sklaidą vienu metu, daugiausia 10 teršalų
vienam šaltiniui ir daugiausia 5 teršalų grupes. Naudoja miesto ir kaimo vietovės dispersijos koeficientą,
gali skaičiuoti procentilius (pagal 2001-12-11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų
nustatymo“).
„ADMS“ modelio veikimo principas pagrįstas formule:
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- teršalo emisija, g/s ;
- horizontalusis dispersijos parametras, m;
- vertikalusis dispersijos parametras, m;
- vėjo greitis, m/s;
- šaltinio aukštis, m;
- receptoriaus aukštis, m.

Oro teršalų sklaidos skaičiavimai:
Skaičiavimuose prognozuojamos situacijos vertinimui taršos šaltinių fiziniai duomenys ir emisijos
naudotos nurodytos 3 ir 4 lentelėse bei kiti, su PŪV nesusiję, AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojami
taršos šaltiniai nurodyti inventorizacijos ataskaitoje (žr. 4 priedą).
Koncentracijų išsisklaidymo žemėlapius programa „ADMS 4.2“ pateikia koordinačių sistemoje arba ant
žemėlapio, koncentracijas išreiškia mg/m3 ar kitais programai užduotais matavimo vienetais).
Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys:
Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys:
 Meteorologiniai parametrai. Siekiant užtikrinti maksimalų „ADMS 4.2“ modelio tikslumą, į jį
reikia suvesti itin detalius meteorologinių duomenų kiekius - meteorologinių parametrų reikšmes
kiekvienai metų valandai. Metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys aplinkos oro teršalų
sklaidos skaičiavimuose naudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti 5 metų (20112015) Klaipėdos miesto meteorologiniai duomenys: temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, kritulių
kiekis ir debesuotumas. Dokumentas patvirtinantis meteorologinių duomenų įsigijimą iš LHMT
pateiktas 6 priede.
Sklaidos modeliavimo metu naudotą meteorologinę duomenų rinkmeną grafiškai vizualizavus
matome šios meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožę (žr. 1 pav.), kur elemento kampas
atvaizduoja vėjo kryptį, o radialinis atstumas nuo centro atvaizduoja atsiradimų dažnumą.
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1 pav. Meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožė








Reljefo pataisos koeficientas lygus 0,5 (atviros vietovės, parkai);
Platuma lygi 55,4;
Skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių;
Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m;
Foninių koncentracijų įvestis. Teritorijos foninio aplinkos oro užterštumo duomenys parenkami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-11-30 įsakymu Nr. D1-653 „Dėl
aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos
poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (Žin.2007, Nr.127-5189; 2008, Nr.79-3137; 2012, Nr. 14-610).
Vadovaujantis Rekomendacijų 3.3 punktu Aplinkos apsaugos agentūra 2016-05-02 raštu Nr.(28.3)A4-4562 „Dėl aplinkos oro foninės taršos“ (kopija pateikiama 7 priede) pateikė 2 km spinduliu
esamų gretimų įmonių oro taršos šaltinių inventorizacijos duomenis, kurie buvo įvertinti sklaidos
skaičiavimuose. Duomenų, apie planuojamų ūkinių veiklų, dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka
būtų priimti teigiami sprendimai dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, nėra. Skaičiuojant
teršalų sklaidą taip pat taikomas santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų
vidutinių metinių koncentracijų vertės. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis
(informacinis portalas www.gamta.lt), 2015 m. Klaipėdos regione nustatytos šios foninės
koncentracijos: SO2 – 2,2 μg/m3, NOx – 6,6 μg/m3, kietosios dalelės KD10 - 11,1 μg/m3, anglies
monoksido - 0,15 mg/m3.
Atliekant modeliavimą „ADMS 4.2“ modeliu naudojami kasvalandiniai meteorologiniai duomenys.
Remiantis šiais duomenimis modelis kiekvienai jų apskaičiuoja maksimalias koncentracijas
pažemio sluoksnyje (t.y. gaunama 8760 reikšmių). Parinkus bet kokią vidurkinio laiko atkarpą
modelis susumuoja į jį patenkančias vidutines valandines koncentracijas ir padalina gautą rezultatą
iš valandų skaičiaus tame intervale. Taip gaunama vidutinė teršalo pažemio koncentracija
atitinkamoje laiko atkarpoje. Tai leidžia nustatyti vidutines teršalo koncentracijas ne tik bet kurią
metų valandą, bet ir, pavyzdžiui, pasirinktą parą, savaitę, mėnesį, sezoną. Taip pat ir visų metų
vidutinę koncentraciją. Kaip jau minėta, rezultatų vidurkinio laiko intervalas smarkiai įtakoja
galutinį rezultatą: kuo parenkama laiko atkarpa ilgesnė, tuo labiau valandinės koncentracijos
išsilygina (susiniveliuoja koncentracijų pikai) ir absoliuti koncentracijos reikšmė mažėja.
Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkio laiko intervalai,
atitinkantys modeliuojamų teršalų ribinių verčių vidurkio laiko intervalus nurodytus Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 įsakyme
Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore
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vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo
verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.67-2627, 2008, Nr.70-2688);
 Skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, kuris parinktas
vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112
patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui
aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82-3286, su naujausiais pakeitimais).
Procentilio paskirtis - atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. Procentiliai būna
labai įvairūs ir rodo procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra
atmetami išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą
vaizdą.
 Objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius – taršos šaltinių darbo laikas (8760 val./m).
Objekto išskiriamų teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama 1,5 m aukštyje. Paskaičiuotos koncentracijos
išreikštos µg/m3 arba mg/m3 ir lyginamos su ribinėmis vertėmis (toliau – RV). Ribinė vertė - mokslinėmis
žiniomis pagrįstas oro užterštumo lygis, nustatytas siekiant išvengti, užkirsti kelią ar sumažinti kenksmingą
poveikį žmogaus sveikatai ir (ar) aplinkai, kuris turi būti pasiektas per tam tikrą laiką, o pasiekus neturi
būti viršijamas.
Taršos šaltinių išskiriamų teršalų RV aplinkos ore nustatomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d.
įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus,
sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.672627, 2008, Nr. 70-2688) bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos
ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“
pakeitimo “ (Žin., 2010, Nr.82-4364). Šios RV pateiktos 5 lentelėje.
5 lentelė. Teršalų ribinės vertės (RV)
Teršalo pavadinimas
Angliavandeniliai (LOJ)
Anglies monoksidas
Azoto oksidai
Kietosios dalelės (KD10)
Sieros dioksidas

Ribinė vertė mg/m3
1,0 mg/m3 (0,5 val.)
10 mg/m3 (8 val.)
40,0 μg/m3 (kalendorinių metų)
200,0 μg/m3 (1 val.).
50 μg/m3 (24 val.)
40 μg/m3 (kalendorinių metų)
350,0 μg/m3 (1 val.).
125,0 μg/m3 (24 val.).

Prognozuojamų aplinkos oro teršalų pasklidimo skaičiavimai, įvertinus vyraujančius vėjus ir kitas
meteorologines sąlygas, parodė, jog planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų
pažemio koncentracijos neviršija ribinių reikšmių.
Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms,
veiklos metu aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje, neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių ir neigiamas poveikis
visuomenės sveikatai neprognozuojamas.
Užterštumo lygių skaičiavimo sklaidos žemėlapiai pateikti 8 priede, rezultatų skaitinės reikšmės –
6 lentelėje.
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6 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai
Maksimali teršalo koncentracija skaičiavimo lauke
RV
Be fono
Su fonu
Teršalo
skaičiavimo
pavadinimas
RV
RV
laiko
koncentracija
koncentracija
dalimis1
dalimis1
periodas
1
2
3
4
5
6
3
2
Angliavandeniliai (LOJ) (mg/m )
0,5 val.
0,14
0,14
-2
3
Anglies monoksidas (mg/m )
8 val.
0,095
0,01
1,273
0,1
1 val.
33,86
0,17
40,46
0,2
Azoto oksidai (μg/m3)
metų
2,54
0,06
9,13
0,23
24
val.
3,59
0,07
14,74
0,3
Kietosios dalelės KD10 (μg/m3)
metų
1,22
0,03
12,37
0,3
1
val.
4,88
0,01
7,08
0,02
Sieros dioksidas (μg/m3)
24 val.
2,43
0,02
4,63
0,04
1

- RV dalimis – modeliavimo būdų gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribinės vertės.
- Duomenų apie teršalo foninę taršą nėra.

2

Planuojamos ūkinės veiklos metu kvapų pasklidimas į aplinką nenumatomas, todėl neigiamo poveikio
visuomenės sveikatai nenumatoma ir šis punktas plačiau nagrinėjamas nebus.
12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji
(elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija:
Vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė
nenagrinėjamos, nes planuojama ūkinė veikla tokios taršos neįtakos.
Planuojamos ūkinės veiklos metu neatsiras naujų triukšmo taršos šaltinių ir neįtakos esamų šaltinių
skleidžiamo triukšmo galios padidėjimo. Esamų (eksploatuojamų) kogeneracinių įrenginių ir kitų objektų
taršos šaltinių keliamas triukšmo lygis ir jo poveikis aplinkai buvo įvertintas 2014 m. PAV atrankos
dokumentuose (nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginių rekonstrukcija) bei ankstesniuose objekto
Taršos leidimo rengimo etapuose.
Planuojamos ūkinės veiklos metu gamyba nedidės, naujų triukšmo taršos šaltinių neatsiras, todėl poveikis
aplinkai, triukšmo atžvilgiu, nebus daromas.
13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai mikroorganizmai) ir
jos prevencija:
Biologinė tarša planuojamos ūkinės veiklos metu nebus įtakojama.
14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių
avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių
ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita); ekstremalių įvykių ir ekstremalių
situacijų tikimybė ir jų prevencija:
Planuojama ūkinė veikla, kaip ir visos kitos ūkinės veiklos, gali būti pažeidžiama dėl šių ekstremaliųjų
įvykių: gaisrų, didelių avarijų, nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų. Ekstremalių įvykių ir ekstremalių
situacijų tikimybė nėra didelė. Valstybės ir savivaldybių institucijos (įstaigos) bei kiti ūkio subjektai,
teikdami pagalbą gyventojams galimų ekstremalių įvykių ar ekstremalių situacijų atvejais, veikia bendrąja
tvarka, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymu Nr. VIII-971 (Žin., 1998, Nr. 1153230; aktuali redakcija) ir poįstatyminiais teisės aktais nustatytų kompetencijų ribose.
Pati planuojama ūkinė veikla (kogeneracinių įrenginių eksploatacija) ekstremaliųjų įvykių tikimybės
niekaip neįtakoja.
Įmonėje dirbantys darbuotojai yra supažindinti su darbo priemonėmis, kaip tinkamai jas valdyti ir naudotis
bei turi didelę darbo patirtį. Objekte yra įrengtos priešgaisrinės priemonės pagal teisės aktų reikalavimus.
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15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo):
Ūkinė veikla biologinės taršos, fizinės taršos (triukšmo), vandens užterštumo nepadidins. Bus įtakojama tik
aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis, anglies monoksidu, sieros dioksidu, azoto oksidu ir lakiaisiais
organiniais junginiais.
AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklai su dumblo tvarkymo įrenginių ūkiu sanitarinė apsaugos zona
(SAZ) buvo nustatyta vadovaujantis ,,SAZ ribų nustatymo ir rėžimo taisyklių” 6.2 punktu ir priedo 27.1
punktu (Žin. 2004, Nr. 134-4878) ir yra 500 m (normatyvinė SAZ). Nustatyta SAZ buvo patvirtinta
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-12-29 sprendimu Nr. T11-405 ,,Dėl Klaipėdos rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo”.
Artimiausios gyvenvietės: 1,31 km rytų kryptimi nuo Klaipėdos nuotekų valyklos sklypo ribų nutolę
Ketvergiai, 2,5 km šiaurės-rytų kryptimi nutolę Lėbartai ir 2,52 km šiaurės-vakarų kryptimi Rimkų
gyvenvietė. Artimiausias Klaipėdos miesto gyvenamųjų namų kvartalas Jūrininkų prospekte yra apie 3,70
km šiaurės-vakarų kryptimi nuo Klaipėdos nuotekų valyklos.
Iki artimiausios rekreacinės teritorijos (Kalvių karjeras) yra 1,2 km atstumas.
AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos situacinis planas su artimiausiomis gyvenamosiomis
teritorijomis ir gretimybių schema su pažymėta SAZ pateikti 9 ir 10 prieduose.
AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklai nustatytoje 500 metrų SAZ nėra gyvenamosios ir rekreacinės
paskirties teritorijų.
Atsižvelgiant į tai, kad AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklai nustatytoje 500 metrų SAZ nėra
gyvenamosios, visuomeninės ir rekreacinės paskirties teritorijų, planuojama ūkinė veikla neturės įtakos
gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai.
Planuojama ūkinė veikla yra numatyta vietovėje, kurioje koncentruojasi visos didžiausios komunalines
paslaugas teikiančios Klaipėdos miesto įmonės (miesto komunalinių atliekų sąvartynas, kompostavimo
aikštelės, AB „Klaipėdos kartonas“ nuotekų valykla) AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos teritorijoje,
todėl planuojama ūkinė veikla neturės tiesioginės įtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai,
gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai, nes yra saugiais atstumas nuo išvardytų recipientų, o aplinkos
oro teršalų koncentracijos aplinkoje neviršija Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų ribinių verčių.
16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų
reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų
planavimo dokumentus):
AB „Klaipėdos vanduo“ vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos sąveika su kita gretimybėse
vykdoma ūkine veikla nenumatoma.
17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas:
Šiuo metu kogeneraciniai įrenginiai jau yra eksploatuojami vadovaujantis objekto turimu Taršos leidimu.
PŪV metu numatoma tik padidinti kogeneracinių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų momentinės
emisijos normatyvus.
III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
18. Planuojamos ūkinės veiklos vietos:
18.1. adresas (pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis,
savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė)):
Klaipėdos apskritis, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Uosių g. 8.
18.2. žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės
informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas
atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius):
Vietovės geografinė ir administracinė padėtis nurodyta 9 priede. Planuojamos ūkinės veiklos vieta - AB
„Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos teritorija (bendras sklypo plotas - 35,0438 ha), esanti Klaipėdos
rajone, Dovilų seniūnijoje, Dumpių kaime.
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Objekto gretimybių Kadastro žemėlapio ištrauka pateikta 10 priede.
18.3. valdymo, naudojimo ar disponavimo teisė (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė
nuoma):
Nuosavybės teise žemės sklypas priklauso Lietuvos Respublikai. AB „Klaipėdos vanduo“ žemės sklypu
naudojasi vadovaujantis Valstybinės žemės sklypo 2011-09-14 nuomos sutartimi Nr. 12SŽN-38.
Pastatai, inžineriniai, kiemo statiniai nuosavybės teise priklauso AB „Klaipėdos vanduo”. Žemės sklypo VĮ
Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pateikiamas 1 priede.
18.4. žemės sklypo planas (jei parengtas):
Žemės sklypo planas pateikiamas 5 priede.
19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir
teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus (pagrindinė
žemės naudojimo paskirtis ir būdas (-ai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių
statinių ar jų grupių paskirtis):
Planuojamos ūkinės veiklos teritorija - žemės sklypas, kad. Nr. 5544/0007:81, sklypo plotas - 35,0438 ha,
paskirtis - kita, naudojimo būdas - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoa. Nuosavybės teisė
priklauso Lietuvos Respublikai. AB „Klaipėdos vanduo“ žemės sklypu naudojasi vadovaujantis
Valstybinės žemės sklypo 2011-09-14 nuomos sutartimi Nr. 12SŽN-38.
Žemės sklypui yra nustatytos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
 XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Plotas 18,7841 ha.
 XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai.
Plotas - 28,3293 ha.
 XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos. Plotas - 35,0438 ha.
 XVII. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos. Plotas - 0,0021 ha.
 XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos. Plotas 35,0438 ha.
 IX. Dujotiekių apsaugos zonos. Plotas - 0,3941 ha.
 VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas - 2,5983 ha.
 I. Ryšių linijų apsaugos zonos. Plotas - 0,1488.
Vadovaujantis Klaipėdos rajono bendrojo plano sprendiniais (bendrojo plano ištrauką žiūr. 11 priede), AB
„Klaipėdos vanduo“ žemės sklypas pažymėtas kaip užstatyta teritorija, kuriai nustatyta 500 metrų
sanitarinė apsaugos zona. Planuojamai ūkinei veiklai vykdyti teritorijų planavimo dokumentai nebus
rengiami.
Nagrinėjamoje vietovėje yra eksploatuojami Klaipėdos miesto mechaniniai ir biologiniai nuotekų valymo
įrenginiai ir su šia veikla susisieja statiniai (žr. 1 priedą).
20. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines,
rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo
planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos):
Nagrinėjamoje vietovėje yra eksploatuojami Klaipėdos miesto mechaniniai ir biologiniai nuotekų valymo
įrenginiai, išvystyta susisiekimo infrastruktūra, įrengti elektros tinklai, dujotiekis (gamtinių dujų ir
biodujų), buities ir gamybos patalpos. Apie 98 % miesto gyventojų yra aptarnaujami esamos nuotakyno
infrastruktūros.
AB „Klaipėdos vanduo“ sklypo gretimybės (į sanitarinę apsaugos zoną patenkantys sklypai) – rytuose
miško ūkio žemė (valstybinė žemė), šiaurėje ir vakaruose - žemės ūkio paskirties žemė (privati nuosavybė),
pietuose - Klaipėdos regioninis atliekų sąvartynas, kurio sanitarinė apsaugos zona (500 m) persidengia su
Klaipėdos miesto nuotekų valyklos sklypo sanitarine apsaugos zona. Pietrytinėje dalyje yra AB ,,Klaipėdos
kartonas” nuotekų valymo įrenginiai.
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Objekto gretimybių Kadastro žemėlapio ištrauka pateikta 10 priede.
Artimiausios gyvenvietės 1,31 km rytų kryptimi nuo Klaipėdos nuotekų valyklos sklypo ribų nutolę
Ketvergiai, 2,5 km šiaurės-rytų kryptimi nutolę Lėbartai ir 2,52 km šiaurės-vakarų kryptimi Rimkų
gyvenvietė. Artimiausias Klaipėdos miesto gyvenamųjų namų kvartalas Jūrininkų prospekte yra apie 3,70
km šiaurės-vakarų kryptimi nuo Klaipėdos nuotekų valyklos. Planuojamos ūkinės veiklos objekto
artimiausioje aplinkoje nei mokyklų, nei ligoninių nėra. Artimiausia Ketvergių pagrindinė mokykla yra
rytų pusėje 1,5 km atstumu nuo nuotekų valyklos sklypo ribų.
Žemėlapis su artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis pateiktas 9 priede.
21. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių plotus (naudingas
iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija,
sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus:
Veiklos vykdymo sklype ir jo gretimybėse nėra eksploatuojamų žemės gelmių telkinių (naudingų iškasenų,
gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių), įskaitant dirvožemio, geologinius procesus ir reiškinius (pvz.,
eroziją, sufoziją, karstus, nuošliaužas). Artimiausias naudingųjų išteklių telkinys (Kalviai II smėlio
karjeras, reg. Nr. 1612) nuo veiklos vietos pietų kryptimi nutolęs apie 1,1 km (žiūr. 2 pav.).
Artimiausias geologinis reiškinys (nuošliauža prie „meškos galvos kopos“) nuo veiklos vietos vakarų
kryptimi nutolęs apie 7,8 km (žiūr. 3 pav.).

2 pav. Ištrauka iš LGT naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapio (https://epaslaugos.am.lt/)
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3 pav. Ištrauka iš LGT geologinių reiškinių ir procesų žemėlapio (https://epaslaugos.am.lt/)
22. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą:
Sklypas, kuriam vykdoma ir planuojama ūkinė veikla, pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį priskirtinas
molingų lygumų kraštovaizdžio tipo teritorijoms. Vyraujantys medynai – eglė ir beržas. Teritorijos
sukultūrinimo pobūdis – agrarinis mažai urbanizuotas (žiūr. 4 pav.). Papildančios architektūrinės
kraštovaizdžio savybės – slėniuotumas.
Teritorijos vizualinei struktūrai būdinga (žiūr. 5 pav.) neišreikšta vertikalioji sąskaida (V0H3-c). Pagal
horizontaliąją sąskaidą vyrauja atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje
struktūroje išreikšti tik vertikalūs dominantai.
Teritorija, kurioje vykdoma esama ir numatoma veikla yra urbanizuotoje, komunalinio ūkio pramoninėje
teritorijoje, kurioje vyrauja inžineriniai ir gamybiniai pastatai. PŪV metu teritorijoje nebbus statomi nauji
statiniai, todėl poveikis kraštovaizdžio estetinei vertei nenumatomas.
Planuojama ūkinė veikla nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją, todėl planuojama ūkinė veikla neturės
įtakos gamtiniams ryšiams tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip
pat netrikdys augalų ar gyvūnų migracijos tarp jų.
Įvertinus planuojamos veiklos pobūdį - kraštovaizdžio struktūra nebus įtakojama.
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4 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio

5 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio
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23. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio
tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir šių teritorijų atstumas nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos:
Žemės sklype, kuriame numatoma PŪV veikla, ar greta jo nėra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ir
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų (žiūr. 6 pav.). Artimiausios aplinkosauginiu požiūriu jautrios
teritorijos - Kalvių karjeras esantis apie 1,21 km atstumu pietryčių kryptimi, Minijos ichtiologinis
draustinis nutolęs apie 2,57 km rytų kryptimi.
„Natura 2000“ teritorijoms priskiriami Kalvių karjeras (paukščių apsaugai svarbios teritorijos) ir Minijos
upės slėnis (paukščių ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar
programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2214) nustatytais
reikalavimais, PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumo išvada nėra reikalinga.

6 pav. Vietovėje esančių saugomų teritorijų žemėlapis
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24. Informacija apie biotopus (miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir
jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.); biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų
augavietes ir radavietes, jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos ir biotopų buferinį
pajėgumą:
Vadovaujantis valstybinės miškų tarnybos duomenimis, PŪV žemės sklype yra Dumpių miškas (kvartalo
Nr. 923) priklausantis Kretingos urėdijai, Šernų girininkijai, o iš rytų pusės žemės sklypas ribojasi su
valstybinės reikšmės miškams priskiriamu Dumpių miško masyvu (kvartalo Nr. 18). (žiūr. 7 pav.).

7 pav. Ištrauka iš valstybinės miškų tarnybos duomenų bazės
Dumpių miškas priskiriamas III miškų grupei - apsauginiai miškai (gamyklų sanitarinių zonų miškai).
Minėtų biotopų buveinėse saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių nėra.
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Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazės duomenimis, žemės sklype, kuriame numatoma vykdyti
PŪV, ir aplink juos esančiose artimiausiose gretimybėse nėra registruota pelkių biotopų.
Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenų bazės duomenimis, žemės sklype,
kuriame numatoma vykdyti PŪV, ir aplink juos esančiose artimiausiose gretimybėse nėra registruotų
vandens telkinių.
25. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas (vandens telkinių pakrančių zonas,
potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir
pan.):
PŪV žemės sklype yra įrengtas ir naudojamas geriamojo gėlo vandens gręžinys Nr. 2662 (žr. 8 pav.). Kitų
vandenviečių ir kitų, jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų (vandens telkinių pakrančių, potvynių,
karstinių regionų, jų apsaugos zonų bei juostų ir pan.) aplink PŪV vietą nėra.

8 pav. Ištrauka iš LGT požeminio vandens vandenviečių žemėlapio (https://epaslaugos.am.lt/)
26. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui
taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi:
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros patvirtinta AB „Klaipėdos vanduo“ Dumnpų nuotekų valyklos
ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, vykdomas aplinkos oro taršos šaltinių, su nuotekomis
išleidžiamų teršalų ir požeminio vandens monitoringas.
Duomenys apie esamą aplinkos oro užterštumą teritorijoje pateikti 11 punkte.
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Vadovaujantis taršos šaltinių monitoringo rezultatais, faktinės išmetamų/išleidžiamų teršalų koncentracijos
neviršijo nustatytų normų. Kiti duomenys, apie teritorijoje buvusios ar esamos taršos, neturimi.
27. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos
vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos):
PŪV teritorijos artimiausios gyvenvietės yra:
 1,31 km rytų kryptimi nuo Klaipėdos nuotekų valyklos sklypo ribų nutolę Ketvergiai;
 2,5 km šiaurės-rytų kryptimi nutolę Lėbartai;
 2,52 km šiaurės-vakarų kryptimi Rimkų gyvenvietė;
 Artimiausias Klaipėdos miesto gyvenamųjų namų kvartalas Jūrininkų prospekte yra apie 3,70 km
šiaurės-vakarų kryptimi nuo Klaipėdos nuotekų valyklos.
Planuojamos ūkinės veiklos objekto artimiausioje aplinkoje nei mokyklų, nei ligoninių nėra. Artimiausia
Ketvergių pagrindinė mokykla yra rytų pusėje 1,5 km atstumu nuo nuotekų valyklos sklypo ribų.
Teritorijos planas su pažymėtomis artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis pateiktas 9 priede.
Artimiausių planuojamai teritorijai gyvenviečių gyventojų skaičius (2011 m. surašymo duomenimis):
- Ketvergiai – 560 gyventojų,
- Lėbartai – 119 gyventojų,
- Rimkai – priskiriami Klaipėdos miestui,
- Klaipėdos miestas - 154275 gyventojai (2016 m. pradžiai).
28. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes ir jų atstumą nuo
planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos):
Vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis (http://kvr.kpd.lt/heritage/), objekto teritorijoje ar jo
gretimybėje nekilnojamosios kultūros vertybės neregistruotos (žiūr. 9 pav.). Nuo artimiausių nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų - Toleikių kapinyno (unikalus objekto kodas 6181) ir Toleikių k. pirmųjų senųjų
kapinių (unikalus objekto kodas 24372) iki AB „Klaipėdos vanduo“ teritorijos ribų yra 0,73 ir 0,95 km
atitinkamai. Nekilnojamųjų kultūros objektų sąrašas ir atstumai nuo planuojamos ūkinės veiklos objekto
pateikti 7 lentelėje.
7 lentelė. Atstumai nuo planuojamos ūkinės veiklos objekto iki nekilnojamųjų kultūros vertybių
Unikalus
Kultūros paveldo vertybės pavadinimas
Atstumas iki
objekto
kultūros vertybių,
kodas
km
6181
Toleikių kapinynas Klaipėdos r. sav., Toleikių k. (Dovilų sen.)
0,73
24372
Toleikių k. pirmosios senosios kapinės Klaipėdos r. sav.,
0,95
Toleikių k. (Dovilų sen.)
5175
Laistų, Liliškių kapinynas Klaipėdos r. sav., Laistų k. (Dovilų
1,8
sen.)
24369
Ketvergių k. senosios kapinės Klaipėdos r. sav., Ketvergių k.
2,3
(Dovilų sen.)
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9 pav. Vietovėje esančios nekilnojamosios kultūros vertybės
IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS
29. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą, pobūdį,
poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio tikimybę, tikėtiną poveikio pradžią, trukmę,
dažnumą ir grįžtamumą, bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų
reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose, galimybę veiksmingai sumažinti
poveikį:
Reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams dėl UAB „Klaipėdos vanduo“ PŪV nenumatomas. Galimas
nereikšmingas (nesiekiantis nustatytų ribinių verčių) sąlyginis aplinkos oro taršos padidėjimas.
29.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai:
Ūkio veiklos rizika žmonių sveikatai minimali, nes artimiausios tankiai apgyvendintos vietovės gana toli.
Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai neturės, kadangi
planuojamos ūkinės veiklos metu papildomų triukšmo ir kvapų taršos šaltinių neatsiras. O vadovaujantis
oro teršalų ir kvapų modeliavimo duomenimis, esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms,
suskaičiuota anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, lakiųjų organinių junginių ir kietųjų dalelių
koncentracijos aplinkos ore neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių verčių, todėl planuojama veikla įtakos
aplinkinių gyventojų sveikatai neturės.
29.2. poveikis biologinei įvairovei:
Ūkio teritorija neturi jokio ypatingo apsaugos statuso, nepatenka ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis,
tame tarpe ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijomis.
Žemės sklype, kuriame numatoma vykdyti PŪV, ir aplink jį artimiausiose gretimybėse nėra Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000“ ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų. Artimiausios aplinkosauginiu
požiūriu jautrios teritorijos - Kalvių karjeras esantis apie 1,21 km atstumu pietryčių kryptimi, Minijos
ichtiologinis draustinis nutolęs apie 2,57 km rytų kryptimi. Poveikis biologinei įvairovei nenumatomas.
29.3. poveikis žemei ir dirvožemiui:
PŪV metu statybos darbai nebus vykdomi. O kogeneratorių eksploatacijos metu planuojamos ūkinės
veiklos teritorijoje dirvožemio tarša nenumatoma. Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio žemei ir
dirvožemiui neturės.
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29.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai:
Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio vandeniui, vandens telkinių pakrančių zonoms ar jūrų aplinkai
neturės, kadangi PŪV sklypo gretimybėse nėra kadastre registruotų upių ir vandens telkinių .
29.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms:
Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms,
PŪV metu aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei už jos ribų neviršys žmonių
sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių, todėl poveikio visuomenės sveikatai, aplinkos orui
ar meteorologinėms sąlygoms per aplinkos orą nėra.
Planuojamos ūkinės veiklos metu kvapų pasklidimas į aplinką nenumatomas, todėl neigiamo poveikio
visuomenės sveikatai nenumatoma.
29.6. poveikis kraštovaizdžiui:
PŪV metu nebus statomi nauji statiniai, eksploatuojami tik esami įrenginiai, todėl poveikis kraštovaizdžiui
nenumatomas.
29.7. poveikis materialinėms vertybėms:
PŪV reikšmingo neigiamo poveikio materialinėms vertybėms neturės.
Įgyvendinus PŪV planus, bus efektyviau eksploatuojami jau įrengti įrenginiai ir užtikrinamos kokybiškos
Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams suteikiamos mokamos komunalinės paslaugos.
29.8. poveikis kultūros paveldui:
PŪV teritorijoje saugotinų vertybių ar jų fragmentų nėra. Nuo artimiausių nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų - Toleikių kapinyno (unikalus objekto kodas 6181) ir Toleikių k. pirmųjų senųjų kapinių (unikalus
objekto kodas 24372) iki AB „Klaipėdos vanduo“ teritorijos ribų yra 0,73 ir 0,95 km atitinkamai.
Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio kultūros paveldui neturės.
30. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai:
Planuojama ūkinė veikla galimo reikšmingo poveikio 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai neturės.
31. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės
veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų:
Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumas dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų
galimo reikšmingo poveikio 29 punkte nurodytiems veiksniams neturės.
32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis:
Planuojama ūkinė veikla neturės tarpvalstybinio poveikio.
32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant
išvengti bei kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią:
Planuojama ūkinė veikla neįtakos galimo reikšmingo poveikio aplinkos komponentams, todėl ir priemonės,
kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią,
nėra planuojamos.
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PRIEDAS NR. 1
VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų banko išrašai

2016-11-16

NT Registras55133868
Aprašymas: taisė aptarnauti elektros transformatorin,.
galioja: Nuo 2011-09-05

Įralas

6.2.

Servitutas -taisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: iamės sklypas Nr. 5544-0007-0081, apraiy1as p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-08-12 Nacionalinės iamės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vadėjo
jaakymas Nr. 12VJ-{14.12.2.)-1572
Įralas galioja: Nuo 2011-09-05

6.3.

Servitutas -taisė aptarnauti polemines, antlemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: iamės sklypas Nr. 5544-0007-0081, apraiy1as p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-08-12 Nacionalin6s iemb tarnybos teritorinio ž.em6tvarkos skyriaus vedėjo
jaakymas Nr. 12VH14.12.2.)-1572
Įralas galioja: Nuo 2011-09-05

6.4.

Servitutas -taisė tiesti polemines, antlemlnes komunikacijas {tarnaujantis)
Daiktas: iamės sklypas Nr. 5544-0007-0081, apraiy1as p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-08-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vadėjo
jaakymas Nr. 12VJ-{14.12.2.)-1572
Įralas galioja: Nuo 2011-09-05

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Hipotaka
Hipotekos registratorius: Valstybės jmonė Cenbinė hipotakos jstaiga, a.k. 188892535
Daiktas: pas1a1as Nr. 5598~021-1 o12, apraiy1as p. 2.2.
pas1a1as Nr. 5598~021-1023, apraiy1as p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2012-10..25 Hipotakos registro praneiimas apie hipotakos jregistravimą
N~20120120017443
Įralas

galioja: Nuo 2012-10..25
Įkeis1a turtinė taisė

7.2.
Įkeitimo

registratorius: Valatybb jmon6 Cenbin6 hipotakos ja1aiga, a.k.188892535
Daiktas: ž.em6s sklypas Nr. 5544-0007-0081, apraiy1as p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-10..25 Hlpotakos registro praneilmas apie hlpotakos )registravimą
N~20120120017443

ApraAymas: Įkels1a nuomos tels6.Įkalto dav6jas Akcln6 bendrov6 "KLAIPĖDOS VANDuo·,
140088260
Įralas galioja: Nuo 2012-10..25
7.3.

Sudaryta nuomos su1artis
Nuomininkas: Akcln6 bendrovė •KLAIPĖDOS VANDuo•, a.k. 140088260
Daiktas: iam6s sklypas Nr. 5544-0007-0081, apraiy1as p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2001-05-17 Valstybln6s lem6s sklypo nuomos su1artls Nr. N 55/2001..208
2011-08-14 Va lstyblnės lemės sklypo nuomos s u1artls Nr. 12SŽN-38
Plotas: 35.0438 ha
Įralas galioja: Nuo 2011-08-22
Tenninas: Nuo 2011-09-14 iki 2100-09-14

7.4.

Įkels1a turtinė tals6
registratorius: Klalp6dos miesto apyllnk6s teismo hlpotekos skyrius, a.k. 188707318
Daiktas: iamės sklypas Nr. 5544-0007-0081, apraiy1as p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-03-15 Hipotakos registro praneiimas apie jkeitimo jregistravimą
Įkeitimo

N~03220060002441

Apra§ymas: Įkeis1a iamės nuomos tais6 .Įkaito dav6jas AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS
VANDUO•, a.k. 140088280
Įralas galioja: Nuo 2008-03-15
8. Žymos: jraAų nėra
8. Specialiosios
9.1.

9.2.

žemės

ir miiko naudojimo

sąlygos:

XLIX. Vandentiekio, lie1aua ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir jrenginių apsaugos
zonos
Daiktas: iamės sklypas Nr. 5544-0007-0081, apraiy1as p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-03..28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-06-17 Nacionalinės !em6s1arnyboa teritorinio skyriaus vadėJo sprendimas
Nr. 12SK-{14.12.11 O.)-1 071
Plotas: 18.7841 ha
Įralas galioja: Nuo 2014-07-07
XXI. žamėa sklypai, kuriuose jrengtoa valstybei priklausaneios melioracijos
sistemos bei jrenginiai
Daiktas: famėa sklypas Nr. 5544-0007-0081, apraiy1as p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-03..28 NekilnoJamoJo daikto kadastro duomenų byla
2014-06-17 Naclonalln6slem6a1arnyboa teritorinio skyriaus ved6Jo sprendimas
Nr. 12SK-{14.12.11 O.)-1 071
Plotas: 28.3293 ha
Įralas galioja: Nuo 2014-07-07

9.3.

XX. Poleminių vandens telkinių (vandenviečių) sanl1arlnės apsaugos zonos
Daiktas: famės sklypas Nr. 5544-0007-0081, apraiy1as p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-03..28 NekilnoJamoJo daikto kadastro duomenų byla
2014-06-17 Nacionalinės .lemėa1arnyboa teritorinio skyriaus vedėJo sprendimas
Nr. 12SK-{14.12.11 O.)-1 071
Plotas: 35.0438 ha
ĮraAas galioja: Nuo 2014-07-07

9.4.

XVII. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos
Daiktas: iamės sklypas Nr. 5544-0007-0081, apraiy1as p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-03..28 NekilnoJamoJo daikto kadastro duomenų byla
2014-06-17 Nacionalinės iamės1arnyboa teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 12SK-{14.12.11 O.)-1 071
Plotas: 0.0021 ha
Įralas galioja: Nuo 2014-07-07

9.5.
Įregistravimo

XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sani1arinės apsaugos ir 1arlos poveikio
zonos
Daiktas: iamės sklypas Nr. 5544-0007-0081, apraiy1as p. 2.1.
pagrindas: 2014-03..28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

tdips:Jfwww.registrucentras.lt/rcmapntrlsrasas.jsfi'id=55133868
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2014~6-17

Nacionalin6s žem6s tarnybos tariiDrinio skyriaus ved6jo sprendimas
Nr. 12SK-{14.12.11 O.)-1 071
Plotas: 35.0438 ha
Įra§as galioja: Nuo 2014~7~7
9.6.

IX. Dujotiekių apsaugos zonos
Daiktas: žem6s sklypas Nr. 5544~007~081, apraiytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014~3~8 Nekilnojamojo daikiD kadastro duomenų byla
2014~6-17 Naclonalln6s !em6starnybos teritorinio skyriaus ved6Jo sprendimas
Nr. 12SK-{14.12.11 O.)-1 071
Plotas: 0.3941 ha
Įra§as galioja: Nuo 2014~7~7

9.7.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žem6s sklypas Nr. 5544~007~081, apraiytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014~3~8 NekilnoJamoJo daikto kadastro duomenų byla
2014~6-17 Naclonalln6s !em6s tarnybos tariiDrlnlo skyriaus ved6Jo sprendimas
Nr. 12SK-{14.12.11 O.)-1 071
Plotas: 2.5983 ha
Įra§as galioja: Nuo 2014~7~7

9.8.

I. Ryiių linijų apsaugos zonos
Daiktas: fam6s sklypas Nr. 5544~007~081, apraiytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014~3~8 NekilnoJamoJo dalkiD kadastro duomenų byla
2014~6-17 Naclonalln6s iem6s tarnybos teritorinio skyriaus ved6Jo sprendimas
Nr. 12SK-{14.12.11 O.)-1 071
Plotas: 0.1488 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014~7~7

10. DalkiD registravimas lr kadastro !ymos:
10.1.

Suformuotas nauJas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-"1091~507, apraiytl p. 2.42.
kiti statiniai Nr. 4400-"1141-41484, apralytl p. 2.43.
Įragistravimo pagrindas: 2016~2~2 Nekilnojamojo daikiD kadastro duomenų byla
2016~4-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2016N-ADM.16~
Įra§as galioja: Nuo 2016~5~9

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro !yma)
IJ D.Jackaus matininkų biuras, a.k. 300053130
Daiktas: kili staliniai Nr. 4400-"1091~507, apralyti p. 2.42.
kili staliniai Nr. 4400-"1141-41484, apraiyti p. 2.43.
Įragistravimo pagrindas: 2016~2~2 Nekilnojamojo daikiD kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažym6jimas Nr. 2M-M-1576
Įra§as galioja: Nuo 2016~5~9

10.3.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro !yma)
UAB •Geosmart'', a.k. 302578916
Daiktas: pastatas Nr. 5598-41021-1012, apraiytas p. 2.2.
Įragistravimo pagrindas: 2015~2~5 Nekilnojamojo daikiD kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažym6jimas Nr. 2M-M-1527
Įra§as galioja: Nuo 2015~3..23

10.4.

Kadastro duomenų tikslini mas (daikiD registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 5598-41021-1 O12, apraiytas p. 2.2.
Įragistravimo pagrindas: 2015~2~5 Nekilnojamojo daikiD kadastro duomenų byla
2015~3-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą I paskirties
Nr. 2015N-ADM.164
Įra§as galioja: Nuo 2015~3..23

10.5.

pakeitimą

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
jmon6s Registrų centro Klaip6dos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: nuotakų ialinimo tinklai Nr. 4400..2766-4i880, apralyti p. 2.45.
nuotakų ialinimo tinklai Nr. 4400..2873-6984, apralyti p. 2.48.
Įregistravimo pagrindas: 2014~1~8 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
KvalifikaciJos pa!ym6Jimas Nr. 2M-M-1206
Įra§as galioja: Nuo 2014~7..23
Valstybės

10.6.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
nuotakų ialinimo tinklai Nr. 4400..2766-4i880, apraiyti p. 2.45.
nuotakų iallnlmo tinklai Nr. 4400..2873-6984, apraiytl p. 2.48.
Įregistravimo pagrindas: 2013-12.02 DeklaraciJa apie statybos ulbalglmą Nr. 2013N-ADM.16~5P
2014~1~8 NekilnoJamoJo dalkiD kadastro duomenų byla
Įra§as galioja: Nuo 2014~7..23
Daiktas:

10.7.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400~770~205, apraiyti p. 2.41.
nuotakų iallnlmo tinklai Nr. 4400..2766-4i860, apraiytl p. 2.46.
nuotakų iallnlmo tinklai Nr. 4400..2768-41915, apraiytl p. 2.50.
Įragistravimo pagrindas: 2013-10~3 NekilnoJamoJo dalkiD kadastro duomenų byla
2013-12~2 DeklaraciJa apie statybos ufbalglmą Nr. 2013N-ADM.18~5P
Įra§as galioja: Nuo 2014~7..23

10.8.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400~768-7012, apraiytl p. 2.40.
nuotekų iallnlmo tinklai Nr. 4400..2768-41859, apraiytl p. 2.44.
nuotekų iallnlmo tinklai Nr. 4400..2766-41874, apraiytl p. 2.47.
nuotakų lallnlmo tinklai Nr. 4400..2788-41904, apraiytl p. 2.49.
nuotakų iallnlmo tinklai Nr. 4400..2766-41926, apraiytl p. 2.51.
Įragistravimo pagrindas: 2013-10~3 NekilnoJamoJo dalkiD kadastro duomenų byla
2013-12~2 Deklaracija apie statybos ufbaigimą Nr. 2013N-ADM.18~6
Įrašas galioja: Nuo 2014~7..23
Kadastrinius matavimus atliko (kadastro !yma)

10.9.

Valstybės Įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas,
Daiktas: kili staliniai Nr. 4400~766-7012, apralyti p. 2.40.
kili staliniai Nr. 4400~768-7045, apraiyti p. 2.21.

a.k. 140042759

kili staliniai Nr. 4400~768-7058, apraiyti p. 2.22.
kili staliniai Nr. 4400~770~205, apraiyti p. 2.41.
dujų tinklai Nr. 4400-2766-6976, apralyli p. 2.24.

tdips:Jfwww.registrucenb'as.lt/rcmapnb'lsrasas.jsfi'id=55133868
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PRIEDAS NR. 2
2016-12-08 Aplinkos apsaugos agentūros raštas „Dėl
aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų
Inventorizacijos ataskaitos ir taršos leidimo sąlygų“

PRIEDAS NR. 3
AB „Klaipėdos vanduo“ Taršos leidimo specialioji dalis
„Aplinkos oro taršos valdymas“

PRIEDAS NR. 4
Ištrauka iš AB „Klaipėdos vanduo“ Aplinkos oro taršos
šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos
ataskaitos

AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ APLINKOS ORO TARŠOS
ŠALTINIŲ IR IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
INVENTORIZACIJOS ATASKAITA

Ūkinės veiklos objekto adresas:

Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėdos m. savivaldybė

Ūkinės veiklos objekto kodas Juridinių asmenų registre:

1

4

0

0

8

AB „Klaipėdos vanduo“
A.V.

generalinis direktorius
Leonas Makūnas
2016-11-21

2016 m.

9

2

6

0

4. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

2.1 lentelė
Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo)
vietoje

Taršos šaltiniai

pavadinimas
1
Kalvystės žaizdras (10 kW)
Katilas „Wolf“ (180 kW)
Katilas „Wolf“ (180 kW)
Katilas „Bosch“ (56 kW)
Katilai „Bosch“ (56 kW)
Katilas „Junkers“ (54 kW)
Katilas „Junkers“ (72 kW)
Katilas „LOGAMAX UO 52-28
T“ (28 kW)
Suvirinimo darbai
(ventiliacijos ortakis)
Katilas „Buderus SK 725“ (870
kW)
Kogeneratorius „MWM, TBG
616 8K” (323 kW)
Kogeneratorius „MWM, TBG
616 8K” (323 kW)
Kogeneratorius „MWM, TBG
616 8K” (323 kW)
Biodujų deginimo žvakė
Kogeneratorius „MWM, TCG
2016 V12” (637 kW)

7
57,1
134
145

8
0,06

0,28

142

0,02

0,2

2,14

70,5

0,053

teršalų
išmetimo
trukmė,
val./m
9
400
4380
4380
2920
2920
2920
4320

10,0

0,1

3,85

68,9

0,024

4320

023-01 X- 6176318, Y-322899

10,0

0,5

5,0

0

0,981

400

206-01

X-6170687, Y-327208

20,0

0,4

7,49

133

0,941

8760

207-01

X-6170686, Y-327208

20,0

0,3

13,88

199

0,981

8760

208-01

X-6170686, Y-327208

20,0

0,3

13,88

199

0,981

8760

209-01

X-6170687, Y-327208

20,0

0,3

13,88

199

0,981

8760

212-011 X-6170616, Y-327270

8

0,3

2,7

300

0,8

-

213-01 X- 6170806 , Y- 327573

12

0,35

5,22

147

0,502

8760

aukštis,
m

išmetimo
angos
matmenys, m

srauto
greitis,
m/s

4
9,0

5
0,25

6
1,48

14,0

0,3

3,15

8,0

0,28

12,0

018-01 X- 6171076, Y-321885

Nr.

koordinatės

2
3
001-01 X-6177873, Y-321113
015-01
X-6170870, Y-327570
015-02
016-01
016-02 X-6171141, Y-321878
016-03
017-01 X- 6170986, Y-321911

20

tūrio
temperatūra,
debitas,
ºC
Nm3/s

0,07

2.1 lentelės tęsinys
Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo)
vietoje

Taršos šaltiniai

pavadinimas

Nr.

koordinatės

aukštis,
m

išmetimo
angos
matmenys, m

1
Dažymo postas
(dažymo darbai)
Smėliagaudė
Dumblo džiovinimo įranginių
biofiltras
Nuotekų priėmimo kameros
biofiltras

2

3

4

5

6

7

8

teršalų
išmetimo
trukmė,
val./m
9

604-01 X-6176337, Y-322932,

10,0

0,5

5,0

0

0,981

600

611-01

X-6170812, Y-327086

10,0

0,5

5,0

0

0,981

8760

614-01

X-6170790, Y-327554

10,0

0,5

5,0

0

0,981

8760

615-01

X-6170837, Y-327076

10,0

0,5

5,0

0

0,981

8760

Pastabos:
1
- Taršo šaltinis Nr. 212 eksploatuojamas tik avarijos atveju, todėl darbo laikas nenurodomas.

21

srauto
greitis,
m/s

tūrio
temperatūra,
debitas,
ºC
Nm3/s

5. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Veiklos
rūšies
kodas
1
020106

020103

Cecho ar kt.
pavadinimas
arba Nr.
2
Dirbtuvės
(II-oji
vandenvietė,
Ryšininkų g. 11,
Klaipėda)
Katilinė
(nuotekų valykla
Dumpių k.)
Katilinė
(III-oji
vandenvietė
(Kairių g. 13,
Klaipėda).

2.2 lentelė

Taršos šaltiniai
Pavadinimas

Nr.

Pavadinimas

Kodas

3

4

Kalvystės žaizdras (10 kW)

001-01

5
Anglies monoksidas (B)
Azoto oksidai (B)
Kietosios dalelės (B)
Sieros dioksidas (B)

6
5917
5872
6486
5897

Anglies monoksidas (A)
015-01
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)
015-02
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)
016-01
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)
016-02
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)
016-03
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)
017-01
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)
018-01
Azoto oksidai (A)
Anglies monoksidas (A)1
Anglies monoksidas (A)2
206-01
Azoto oksidai (A) 1
Azoto oksidai (A) 2

177
250
177
250
177
250
177
250
177
250
177
250
177
250
177
177
250
250

Katilas „Wolf“ (180 kW)
Katilas „Wolf“ (180 kW)
Katilas „Bosch“ (56 kW)
Katilai „Bosch“ (56 kW)
Katilas „Junkers“ (54 kW)
Katilas „Junkers“ (72 kW)
Katilas „LOGAMAX UO
52-28 T“ (28 kW)

Katilinė
(nuotekų valykla
Dumpių k.)

Teršalai

Katilas „Buderus SK 725“
(870 kW)

22

Tarša
Vienkartinis dydis
vnt.
vidut.
maks.
7
8
9
g/s
0,00868 0,00868
g/s
0,00174 0,00174
g/s
0,04472 0,04472

Metinė,
t/metus
10
0,0125
0,0025
0,0664

g/s

0,0686

0,04764

0,04764

Iš viso pagal veiklos rūšį: :
mg/Nm3
19,1
21,0
3
mg/Nm
86,7
3503
3
mg/Nm
25,1
28,3
mg/Nm3
75,9
3503
mg/Nm3
15
17
mg/Nm3
193
3503
mg/Nm3
15
17
3
mg/Nm
193
3503
mg/Nm3
13
16
mg/Nm3
55
3503
g/s
0,00536 0,00536
g/s
0,00151 0,00151
g/s
0,00268 0,00268
g/s
0,00070 0,00070
mg/Nm3
20,0
23,2
3
mg/Nm
39
48
3
mg/Nm
59,5
3503
mg/Nm3
42
3503
Iš viso pagal veiklos rūšį:

0,1500
0,1249
0,0452
0,1249
0,0452
0,0500
0,0141
0,0500
0,0141
0,0500
0,0141
0,0833
0,0234
0,0416
0,0109
7,2955
7,2784
2,6132
2,6334
20,5122

2.2 lentelės tęsinys

Veiklos
rūšies
kodas
1
020105

Cecho ar kt.
pavadinimas
arba Nr.
2
Kogeneratorių
cechas (nuotekų
valykla Dumpių
k.)

Taršos šaltiniai

Teršalai

Pavadinimas

Nr.

3

4

Kogeneratorius „MWM,
TBG 616 8K” (323 kW)

Kogeneratorius „MWM,
TBG 616 8K” (323 kW)

Kogeneratorius „MWM,
TBG 616 8K” (323 kW)

Pavadinimas

5
Anglies monoksidas (A) 1
Anglies monoksidas (A) 2
Azoto oksidai (A) 1
Azoto oksidai (A) 2
Sieros dioksidas (A) 1
207-01
Sieros dioksidas (A) 2
LOJ1
LOJ 2
Kietosios dalelės (A) 1
Kietosios dalelės (A) 2
Anglies monoksidas (A) 1
Anglies monoksidas (A) 2
Azoto oksidai (A) 1
Azoto oksidai (A) 2
Sieros dioksidas (A) 1
208-01
Sieros dioksidas (A) 2
LOJ1
LOJ 2
Kietosios dalelės (A) 1
Kietosios dalelės (A) 2
Anglies monoksidas (A) 1
Anglies monoksidas (A) 2
Azoto oksidai (A) 1
Azoto oksidai (A) 2
Sieros dioksidas (A) 1
209-01
Sieros dioksidas (A) 2
LOJ1
LOJ 2
Kietosios dalelės (A) 1
Kietosios dalelės (A) 2
23

Kodas
6
177
177
250
250
1753
1753
308
308
6493
6493
177
177
250
250
1753
1753
308
308
6493
6493
177
177
250
250
1753
1753
308
308
6493
6493

Tarša
Vienkartinis dydis
vnt.
vidut.
maks.
7
8
9
g/s
0,50912
0,51706
g/s
0,79559
0,79755
g/s
0,15483
0,16003
g/s
0,17756
0,18149
g/s
0,04510
0,05021
g/s
0,02738
0,03797
g/s
0,84699
0,87906
g/s
1,63042 1,71871
g/s
0,08213 0,08410
g/s
0,16383 0,19164
g/s
0,50912
0,51706
g/s
0,79559
0,79755
g/s
0,15483
0,16003
g/s
0,17756
0,18149
g/s
0,04510
0,05021
g/s
0,02738
0,03797
g/s
0,84699
0,87906
g/s
1,63042 1,71871
g/s
0,08213 0,08410
g/s
0,16383 0,19164
g/s
0,50912
0,51706
g/s
0,79559
0,79755
g/s
0,15483
0,16003
g/s
0,17756
0,18149
g/s
0,04510
0,05021
g/s
0,02738
0,03797
g/s
0,84699
0,87906
g/s
1,63042 1,71871
g/s
0,08213 0,08410
g/s
0,16383 0,19164

Metinė,
t/metus
10
1,6110
1,5501
3,8837
3,7368
0,0144
0,0138
2,5603
2,4635
0,0575
0,0554
1,6110
1,5501
3,8837
3,7368
0,0144
0,0138
2,5603
2,4635
0,0575
0,0554
1,6110
1,5501
3,8837
3,7368
0,0144
0,0138
2,5603
2,4635
0,0575
0,0554

2.2 lentelės tęsinys

Veiklos
rūšies
kodas
1
020105

Cecho ar kt.
pavadinimas
arba Nr.
2
Biodujų
gamybos cechas
(nuotekų valykla
Dumpių k.)
Dumblo
džiovinimo
stotis

091001,
091002

Nuotekų valymo
cechas
(nuotekų valykla
Dumpių k.)
Dumblo
džiovinimo
stotis
Nuotekų valymo
cechas

Taršos šaltiniai

Teršalai

Pavadinimas

Nr.

3

4

Biodujų deginimo žvakė

Kogeneratorius „MWM,
TCG 2016 V12” (637 kW)

Pavadinimas

Kodas

5
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
4
212-01 Sieros dioksidas (A)
LOJ
Kietosios dalelės (A)
Anglies monoksidas (A) 1
213-01

6
177
250
1753
308
6493
177

Anglies monoksidas (A) 2
Azoto oksidai (A) 1
Azoto oksidai (A) 2
Sieros dioksidas (A) 1
Sieros dioksidas (A) 2
LOJ1
LOJ 2
Kietosios dalelės (A) 1
Kietosios dalelės (A) 2

177
250
250
1753
1753
308
308
6493
6493

Tarša
Vienkartinis dydis
vnt.
vidut.
maks.
7
8
9
g/s
0,06944 0,06944
g/s
0,06944 0,06944
g/s
0,00069 0,00069
g/s
0,02778 0,02778
g/s
0,00069 0,00069
g/s
0,43172 0,43549

Metinė,
t/metus
10
2,5230

134
1375

g/s
0,45633 0,46003 2,5021
g/s
0,24184 0,25213 6,0990
g/s
0,21942 0,22887 6,0318
g/s
0,04854 0,05442 0,0226
g/s
0,02702 0,03474 0,0223
g/s
0,68010 0,68307 4,0208
g/s
0,84675 0,85409 3,9765
g/s
0,05240 0,05481 0,0904
g/s
0,06180 0,06771 0,0894
Iš viso pagal veiklos rūšį: 73,2174
g/s
0,00237
0,00237 0,0671
g/s
0,00001
0,00001 0,0002

1778

g/s

0,00273

0,00273

0,0810

Amoniakas

134

g/s

0,07800

0,07800

2,4696

Sieros vandenilis

1778

g/s

0,01170

0,01170

0,3704

Amoniakas
Nuotekų priėmimo kameros
615-01 Merkaptanai
biofiltras
Sieros vandenilis

134
1375
1778

g/s
0,00054 0,00054
g/s
0,000003 0,000003
g/s
0,00113 0,00113
Iš viso pagal veiklos rūšį:

0,0172
0,0001
0,0358
3,0414

Smėliagaudė
Dumblo džiovinimo
įranginių biofiltras

Amoniakas
611-01 Merkaptanai
Sieros vandenilis
614-01

24

2.2 lentelės tęsinys

Veiklos
rūšies
kodas
1
060109

1202

Cecho ar kt.
pavadinimas
arba Nr.
2
Autotransporto
cechas
(Šilutės pl. 46,
Klaipėda),

Autotransporto
cechas
(Šilutės pl. 46,
Klaipėda),

Taršos šaltiniai

Teršalai

Pavadinimas

Nr.

3

4

Dažymo postas
(dažymo darbai)

Suvirinimo darbai
(ventiliacijos ortakis)

Pavadinimas

Kodas

5
Cinkas ir jo junginiai
Amoniakas
Toluenas
Butanolis
604-01 Butilacetatas
Etanolis
Acetonas
LOJ
Kietosios dalelės (C)

6
2791
134
1950
359
367
739
65
308
4281

Anglies (II) oksidas (C)
Azoto oksidai (C)
023-01 Chromas šešiavalentis
Geležis ir jos junginiai
Mangano oksidai

6069
6044
2721
3113
3516

Pastabos:
1

- Deginamos gamtinės dujos.
- Deginamos biodujos.
3
- LAND 43-2013 reglamentuojamos maksimalios ribinės vertės.
4
- Taršo šaltinis Nr. 212 eksploatuojamas tik avarijos atveju, todėl metinė emisija nepateikiama.
2

25

Tarša
Vienkartinis dydis
Metinė,
t/metus
vnt.
vidut.
maks.
7
8
9
10
g/s 0,00120 0,00120 0,0026
g/s
0,00014 0,00014 0,0003
g/s
0,01880 0,01880 0,0406
g/s
0,00486 0,00486 0,0105
g/s
0,00454 0,00454 0,0098
g/s
0,00343 0,00343 0,0074
g/s
0,00245 0,00245 0,0053
g/s
0,11218 0,11218 0,2423
g/s
0,10417 0,10417 0,2250
Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,5438
g/s
0,00035 0,00035 0,0005
g/s
0,00007 0,00007 0,0001
g/s
0,00007 0,00007 0,0001
g/s
0,00181 0,00181 0,0026
g/s
0,00021 0,00021 0,0003
Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,0036
Iš viso įrenginiui: 97,4684

PRIEDAS NR. 5
Aplinkos oro tašos šaltinių išsidėstymo teritorijoje
schema

Nuotekų valykla Uosių g. 8, Dumpių kaime

PRIEDAS NR. 6
Dokumentų, patvirtinančių meteorologinių duomenų
įsigijimą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos,
kopijos

PRIEDAS NR. 7
Duomenys apie esamą aplinkos oro foninę taršą

PRIEDAS NR. 8
Aplinkos oro teršalų sklaidos žemėlapiai

PRIEDAS NR. 9
Vietovės situacinis planas

AB „KLAIPĖDOS VANDUO“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
ŽEMĖS SKLYPE, KURIO KAD. NR. 5544/0007:81 LĖBARTŲ K.V.,
ESANČIAME UOSIŲ G.8, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS
RAJONO SAVIVALDYBĖJE, SITUACINIS PLANAS

PRIEDAS NR. 10
Objekto gretimybių Kadastro žemėlapio ištrauka

VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ INFORMACIJA APIE GRETIMYBöSE ESANČIUS
OBJEKTUS

Eil.
Žem÷s sklypo
Nr.
kad. Nr.
paskirtis
1
2
3
1. 5544/0007:81
Kita
2. 5544/0007:193 Žem÷s ūkio

Eil.
Nr.
1
23.
24.

Žem÷s sklypo
kad. Nr.
paskirtis
2
3
5544/0007:303 Žem÷s ūkio
5544/0007:306 Žem÷s ūkio

Eil.
Nr.
1
45.
46.

3.

5544/0007:221

Žem÷s ūkio

25.

5544/0007:157

Žem÷s ūkio

47.

4.

5544/0007:196

Žem÷s ūkio

26.

5544/0007:126

Žem÷s ūkio

48.

5.

5544/0007:220

Žem÷s ūkio

27.

5544/0007:259

Žem÷s ūkio

49.

6.

5544/0007:158

Žem÷s ūkio

28.

5544/0007:250

Žem÷s ūkio

50.

7.
8.

5544/0007:257
5544/0007:256

Žem÷s ūkio
Žem÷s ūkio

29.
30.

5544/0007:194
5544/0007:98

Žem÷s ūkio
Žem÷s ūkio

51.
52.

9.

5544/0007:110

Žem÷s ūkio

31.

5544/0007:319

Žem÷s ūkio

53.

10. 5544/0007:36
11. 5544/0007:24
12. 5544/0007:25
13. 5544/0007:185
14. 5544/0007:184
15. 5544/0007:18

Žem÷s ūkio
Žem÷s ūkio
Žem÷s ūkio
Žem÷s ūkio
Žem÷s ūkio
Žem÷s ūkio

32.
33.
34.
35.
36.
37.

5544/0007:320
5544/0007:223
5544/0007:86
5544/0007:219
5544/0007:188
5544/0007:92

Žem÷s ūkio
Žem÷s ūkio
Žem÷s ūkio
Žem÷s ūkio
Žem÷s ūkio
Žem÷s ūkio

54.
55.
56.
57.
58.
59.

16.

5544/0007:26

Žem÷s ūkio

38.

5544/0007:293

Žem÷s ūkio

60.

17.

5544/0007:27

39.

5544/0007:124

Žem÷s ūkio

61.

18. 5544/0007:271

40.

5544/0007:214

Žem÷s ūkio

62.

Kita
19. 5544/0007:272 (komercin÷s)

41.

5544/0007:198

63.

20.

42.

5544/0007:159

Žem÷s ūkio
Kita
(inžiner.
infrastr.)
Žem÷s ūkio
Kita
(pramon÷s)

5544/0007:17

21. 5544/0007:215

Žem÷s ūkio

43.

5544/0007:224

22. 5544/0007:212

Žem÷s ūkio

44.

5544/0007:234
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64.

Žem÷s sklypo
kad. Nr.
paskirtis
2
3
5544/0007:236
Kita
5544/0007:238 (pramon÷s)
Kita
5544/0007:51
(atliekų
saug.)
Kita
5544/0007:235
(inžiner.
infrastr.)
5544/0007:133 Miškų ūkio
Kita
5544/0007:232
(komercin÷s)
5544/0007:150 Žem÷s ūkio
5544/0007:197 Žem÷s ūkio
Kita
5544/0007:37
(atliekų
saug.)
5544/0007:199 Žem÷s ūkio
VŽF
5544/0007:78
Žem÷s ūkio
5544/0007:85
VŽF
VŽF
Kita
5544/0007:274
(inžiner.
infrastr.)
5544/0007:183 Žem÷s ūkio
Kita
5544/0007:38
(atliekų
saug.)
5544/0007:237
Kita
(inžiner.
5544/0007:239
infrastr.)
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