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1. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorių (užsakovą)
1.1.
PŪV organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės
pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
UAB „Autopraidas“, Minsko pl. 33a Vilnius, direktorius Andrejus Avlosevičius, tel. 8 698 18725.

1.2.

Planuojamos poveikio aplinkai (PAV) atrankos dokumentų rengėjas

Justinas Musteikis, tel. 8 671 399 51, el.p. adresas: j.musteikis@gmail.com.

2. PŪV aprašymas
2.1

PŪV pavadinimas, veiklos pobūdis, technologiniai sprendiniai
PŪV pavadinimas: Netinkamų naudoti transporto priemonių ardymas Minsko pl. 33a Vilnius.
PŪV atitinka Lietuvos Respublikos PŪV PAV įstatymo 2 priedo 11.20 punktą „<...>Pavojingų atliekų

šalinimas ar naudojimas, išskyrus:
11.20.1. 1 priedo 9.6 punkte nurodytą veiklą;
11.20.2. pavojingų atliekų, skirtų naudoti, laikymą, kai vienu metu laikoma ne daugiau kaip 10 tonų
atliekų.<...>“, todėl PŪV atliekama PAV atrankos procedūra.
UAB „Autopraidas“ PŪV – netinkamų naudoti transporto priemonių ardymas rankiniu būdu. Netinkamos
naudoti transporto priemonės bus superkamos arba nemokamai priimamos iš fizinių ir juridinių asmenų bei
importuojamos iš užsienio valstybių. Automobiliai ardomi specialiai pritaikytose patalpose. Tinkamos detalės
sandėliuojamos, susidariusios atliekos rūšiuojamos, o sukaupus pakankamą kiekį – perduodamos atliekas
tvarkančioms įmonėms.
Iki 2016 m. šioje vietoje tokią pat veiklą vykdė UAB „Autopraidas Baltija“ ir turėjo Vilniaus regiono aplinkos
apsaugos departamento išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas Nr. VR-4.7-V-02188.
UAB „Autopraidas“ planuoja išplėsti veiklos apimtis (lyginant su TIPK leidime Nr. VR-4.7-V-02-188
nurodytomis) ir per metus išardyti (sutvarkyti) iki 700 vnt. (840 t) netinkamų naudoti transporto priemonių.
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2.1 pav. Technologinio proceso schema
UAB „Autopraidas“ nuomoja 1800 m2 ploto patalpas ir 1506 m2 ploto teritoriją (patalpų nuomos sutartis
pateikiama 1 priede). Visa ūkinė veikla bus vykdoma pastate, uždarose patalpose. UAB „Autopraidas“ patalpos
suskirstytos į zonas (2.2 pav.). Nuomojama teritorija naudojama įmonės darbuotojų ir klientų autotransportui
laikyti. Teritorijoje atliekų tvarkymo veikla nebus vykdoma, teritorija nepriskirtina potencialiai taršioms
teritorijoms. Toliau apibūdinamos nuomojamų patalpų zonos:
1.

Personalo zona.

2.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių laikymo zona. Joje laikomos transporto priemonės.

3.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir išmontavimo zona. Šioje zonoje
atvežtos (arba savo eiga atvažiavusios) transporto priemonės yra iškraunamos. Čia yra
sumontuotas autokeltuvas, atliekamas pagrindinių mazgų ir detalių ardymas:
pirmiausia specialiais latakais nupilami visi skysčiai. Jie surenkami į atskiras talpas: tepalams,
antifrizams, stabdžių skysčiui ir t.t. Skysčiai surenkami į 5 - 200 l talpas. Talpoms
prisipildžius, skysčiai išvežami į juos utilizuojančias įmones;
nuimamas priekinis ir užpakalinis kapotai;
nuimamos priekinės ir užpakalinės durelės;
išimamos sėdynės;
išmontuojamas prietaisų skydelis ir elektros instaliacija;
nuimami bamperiai;
išimami visi stiklai;
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nuimami sparnai;
nuimamas akumuliatorius;
nuimamas variklis, išpilami skysčių likučiai;
nuimami ratai, stabdžių sistemos elementai;
nuimamas duslintuvas;
išmontuojami važiuoklės elementai.
4.

Metalo laužo ir antrinių žaliavų saugojimo zona. Joje saugomas likęs automobilio kėbulas ir kitos,
tolimesniam naudojimui netinkamos metalinės dalys.

5.

mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo zona. Joje eilėmis sumontuoti mediniai
stelažai, kuriuose sukrauti tolimesniam naudojimui tinkami mazgai ir detalės, taip pat
nesprogusios oro pagalvės, suskystintų dujų balionai. Šioje zonoje saugomi išimti varikliai ir
transmisijos.

6.

Pavojingų atliekų laikymo zona. Joje laikinai saugomi atidirbti tepalai, akumuliatoriai ir kitos
pavojingos atliekos.

7.

Naudotų padangų laikymo zona. Joje atskirai saugomos tolimesniam naudojimui tinkamos ir
netinkamos padangos. Tolimesniam naudojimui tinkamos padangos yra išrūšiuotos pagal
išmatavimus.

8.

Netinkamų tolimesniam naudojimui nepavojingų atliekų saugojimo zona. Joje išskirstytos pagal
prigimtį ir sudėtį (plastmasės ir kt.) saugomos tolimesniam naudojimui netinkamos atliekos.
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1 - personalo;
2 - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių laikymo;
3 - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir išmontavimo;
4 - metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo;
5 - mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo;
6 - pavojingųjų atliekų laikymo;
7 - naudotų padangų laikymo;
8 - kitų nepavojingųjų atliekų laikymo.

2.2 pav. UAB Autopraidas nuomojamų patalpų zonos
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2.3 pav. Privažiavimo schema

Įmonėje atliekamos operacijos, kuriomis būtų užtikrinama, kad eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
ir jų dalys neterš aplinkos:
akumuliatorių ir suskystintų dujų balionų išėmimas;
potencialiai sprogių dalių (pvz., oro pagalvių) išėmimas arba nukenksminimas;
degalų, variklio alyvų, pavarų dėžės alyvų, hidraulinių alyvų, aušinimo skysčių, stabdžių skysčių,
akumuliatorių rūgščių, oro kondicionavimo sistemų skysčių ir kitų eksploatuoti netinkamose
transporto priemonėse esančių skysčių pašalinimas, atskiras surinkimas ir laikymas. Šie
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skysčiai gali likti pakartotinai naudojamose dalyse tik tuo atveju, jei jų pašalinimas pakenktų
šių dalių funkcionalumui;
gyvsidabrio turinčių dalių, kiek jas įmanoma identifikuoti, pašalinimas.
Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojamos taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų ir būtų
galimas tolesnis šių transporto priemonių dalių panaudojimas. Tai užtikrinama:


mažinant netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo metu sugadinamų autodalių kiekį,



išmontavimui priimamos naujesnės transporto priemonės.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo metu susidariusios atliekos yra rūšiuojamos.
Visos zonos, kuriose vykdomas transporto priemonių ardymas ir detalių saugojimas yra po stogu.
Visos talpos, kuriose laikomos atliekos pažymėtos pagal atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Įmonėje
vedamas atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas, kuriame registruojamos tvarkomos atliekos (netinkamos naudoti
transporto priemonės) ir jų tvarkymo metu susidariusios atliekos, bei atliekų ir atliekų susidarymo žurnalas,
kuriame registruojamos visos kitos įmonėje susidarančios atliekos (pvz.: komunalinės ir kt.)
Netinkamų naudoti transporto priemonių ardymas nesukelia/nesukels teršalų išmetimo (išleidimo) į aplinką.
Netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo metu galimai išsiliejusių skysčių surinkimui naudojamos
pjuvenos, švarūs skudurai. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos pateiktos 2.1
lentelėje.
2.1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos
Eil. Nr. Žaliavos, kuro rūšies arba Planuojamas
naudoti Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t,
medžiagos pavadinimas
kiekis, matavimo vnt. (t per m3 ar kt. per metus), saugojimo būdas
metus)
(atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos
talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)
1
2
3
4
1
Švarios pjuvenos
0,84
0,1 t ardymo patalpoje
2
Švarūs skudurai
0,84
0,1 t ardymo patalpoje

2.2.

Informacija apie prisijungimą prie inžinerinės infrastruktūros

UAB „Autopraidas“ nuomojamos patalpos elektrifikuotos. Kitos inžinerinės infrastruktūros nėra ir
neplanuojama įrengti. Buitinės patalpos šildomos elektra. Darbuotojai buitiniams poreikiams (gėrimui) naudoja
fasuotą geriamąjį vandenį. Higienos reikmėms įmonės darbuotojai gali naudotis tualetais esančiais patalpų
nuomotojo (UAB „Minsandra“) patalpose (žr. patalpų nuomos sutartį 1 priedas).

2.3.

Pavojingų, nepavojingų, radioaktyvių atliekų susidarymas ir tvarkymas

Per metus įmonėje bus išardoma iki 700 vnt. (840 t) netinkamų naudoti transporto priemonių (atliekos kodas
16 01 04). Vienu metu įmonėje bus laikoma iki 100 t (83 vnt.) netinkamų naudoti transporto priemonių.
Netinkamų naudoti transporto priemonių tvarkymo būdai (pagal Atliekų tvarkymo taisykles):


R13 - R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas;
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S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: S501
ardymas, išmontavimas.

Radioaktyvių atliekų susidarymas PŪV metu nenumatomas. Netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo
metu susidarys pavojingos ir nepavojingos atliekos. Susidariusios atliekos bus perduodamos atliekų
tvarkytojams pagal sudarytas sutartis. 2.3 lentelėje pateiktos susidarančių atliekų rūšys ir kiekiai.
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2.3 lentelė. Įrenginyje susidarančių atliekų rūšys ir kiekiai
Kodas pagal
Pavadinimas
Atliekų
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
16 06 01
švino akumuliatoriai

Pavojingumas
pagal atliekų
tvarkymo taisyklių
2 priedą

Kiekis,
t/m.

Vienu metu
galintis būti
maksimalus
kiekis, t

Galimi
tvarkymo
būdai*

akumuliatoriai

Pavojinga (HP8)

14,00

2,00

amortizatoriai

Pavojinga (HP14)

24,50

2,00

aušinimo skystis

Pavojinga (HP14)

10,50

0,80

16 01 99

pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos
16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14
aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų
medžiagų
kitaip neapibrėžtos atliekos

gumos atliekos

Nepavojinga

35,00

3,00

R4, R5, R11,
R12
R1, R4, R9,
R11, R12
R3, R11, R12,
D5, D9
R5, R11, R12

16 01 17

juodieji metalai

Nepavojinga

368,20

40,00

R4, R11, R12

16 08 01

Nepavojinga

2,10

0,53

R4, R11, R12

kuro filtrai

Pavojinga (HP14)

0,70

0,10

oro filtrai

Pavojinga (HP14)

0,70

0,10

16 01 03

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso,
sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba
platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07
pozicijoje)
pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos
16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14
pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos
16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14
naudoti nebetinkamos padangos

juodojo metalo
laužas
katalizatoriai

padangos

Nepavojinga

35,00

3,50

13 02 08

kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

panaudoti tepalai

Pavojinga (HP14)

10,50

0,80

16 01 19

plastikas

plastikai

Nepavojinga

175,00

20,00

16 01 18

spalvotieji metalai

Nepavojinga

70,00

10,00

16 01 22

kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

Nepavojinga

14,00

1,50

R5, R11, R12

16 01 13

stabdžių skystis

spalvotojo metalo
laužas
sprogusios oro
pagalvės
stabdžių skystis

0,70

0,10

R3, R11, R12

16 01 08

sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio

Pavojinga (HP6,
HP14)
Pavojinga (HP14)

0,70

0,05

R4, R11, R12,
D5, D9

16 01 21
16 01 14

16 01 21
16 01 21

Patikslintas
pavadinimas

sudedamosios
dalys, kuriose yra
gyvsidabrio
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R4, R5, R11,
R12
R4, R5, R11,
R12
R5, R11, R12
R1, R9, R11,
R12
R5, R11, R12
R4, R11, R12

16 01 22

kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

instaliaciniai laidai

Nepavojinga

35,00

3,50

R4, R11, R12

16 01 09

sudedamosios dalys, kuriose yra PCB

Pavojinga (HP14)

0,70

0,05

R3, R11, R12,
D5, D9

16 01 11

stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto

Pavojinga (HP14)

3,50

0,35

R4, R11, R12,
D5, D9

16 01 12

stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11

sudedamosios
dalys, kuriose yra
PCB
stabdžių trinkelės,
kuriose yra
asbesto
stabdžių trinkelės

Nepavojinga

3,50

0,35

R4, R11, R12

16 01 20

stiklas

stiklo atliekos

Nepavojinga

35,00

3,50

R5, R11, R12

16 01 07

tepalų filtrai

tepalo filtrai

Pavojinga (HP14)

0,70

0,10

15 02 02

absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip
neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės,
apsauginiai drabužiai, užteršti
pavojingosiomis medžiagomis
mišrios komunalinės atliekos

tepaluoti skudurai
ir pjuvenos

Pavojinga (HP14)

1,68

0,30

R4, R5, R11,
R12
R1, R11, R12

20 03 01

komunalinės
Nepavojinga
20,00
2,00
R1, R11, R12,
atliekos
D1
* - atliekų tvarkymo būdai (pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą):
D1 Išvertimas ant žemės ar po žeme
D5 Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose
D8 Šioje lentelėje nenurodytas biologinis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami vykdant bet kurią iš D1– D12
veiklų
D9 Šioje lentelėje nenurodytas fizikinis-cheminis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami vykdant bet kurią iš D1–
D12 veiklų
R1 Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti
R3 Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo
procesus)
R4 Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
R5 Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
R9 Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas
R11 Atliekų, gautų vykdant bet kurią iš R1– R10 veiklų, panaudojimas
R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
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Plotas reikalingas atliekų sandėliavimui pateiktas 2.4 lentelėje.
2.4 lentelė. Atliekų sandėliavimui reikalingi plotai.
Nr
2

4

6

zonos pavadinimas

plotas

sandėliuojamos atliekos
pavadinimas
kiekis, t
ardomi automobiliai
83 vnt.
(100 t)

eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių
laikymo;
metalo laužo ir kitų antrinių
žaliavų laikino laikymo;

650 m2

100 m2

juodasis metalas
spalvotas metalas
laidai
stabdžių trinkelės

40 t
10 t
3,5 t
0,35 t

pavojingųjų atliekų
laikymo;

40 m2

akumuliatoriai
amortizatoriai
aušinimo skystis
kuro filtrai
oro filtrai
naudoti tepalai
stabdžių skystis
sudedamosios dalys,
kuriose yra gyvsidabrio
sudedamosios dalys,
kuriose yra PCB
stabdžių trinkelės, kuriose
yra asbesto
tepalo filtrai
tepaluoti skudurai

2t
2t
0,8 t
0,1 t
0,1 t
0,8 t
0,1 t
0,05 t
0,05 t
0,35 t
0,1 t
0,3 t

7

naudotų padangų laikymo;

140 m2

padangos
gumos atliekos

3,5 t
3t

8

kitų nepavojingųjų atliekų
laikymo.

40 m2

katalizatoriai
plastikai
oro pagalvės
stiklas

0,5 t
20 t
1,5 t
3,5 t

2.4.

Komentarai
1 automobilio užimamas
plotas 1,5*4= 6m2*83
vnt.= 498 m2, ploto
pakanka
atliekos laikomos iki 2 m
aukščio rietuvėse,
vidutinis atliekų rietuvės
tankis 1 t/m2, reikalingas
plotas – 53,85 m2, ploto
pakanka
akumuliatoriai kraunami
vienas ant kito 1 m2
plote; amortizatorių
konteineriai 2*1=2 m2;
aušinimo skystis,
naudoti tepalai – 200 l
talpyklos 8*0,5= 4 m2;
kuro, oro, tepalų filtrų
konteineriai 3*0,5=1,5
m2; stabdžių skysčio
talpykla – 1*0,5=0,5 m2;
sudedamųjų dalių,
kuriose yra gyvsidabrio
ir sudedamųjų dalių,
kuriose yra PCB
konteineriai 2* 0,1=0,2
m2, stabdžių trinkelių
konteineris 1*0,5=0,5
m2, tepaluotų skudurų
konteineris 1*1=1 m2. Iš
viso 10,7 m2;
ploto pakanka
padangos ir gumos
atliekos laikomos
sukrautos rietuvėse iki 2
m aukščio, vidutinis
rietuvės tankis 0,2 t/m2,
reikalingas plotas
6,5/0,2= 33 m2, ploto
pakanka
katalizatorių konteineris
1*0,5=0,5 m2, plastikai
laikomi sukrauti
rietuvėse iki 2 m
aukščio, vidutinis
rietuvės tankis 0,7 t/m2,
reikalingas plotas
20/0,7= 29 m2, oro
pagalvių konteineriai
2*0,5=1 m2, stiklo
konteineriai 2*1=2 m2 Iš
viso 34 m2; ploto
pakanka

Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas

UAB „Autopraidas“ nuomojamose patalpose vandentiekio ir nuotekų sistemos nėra. Darbuotojai buitiniams
poreikiams (gėrimui) naudoja fasuotą geriamąjį vandenį. Buitinės nuotekos nesusidaro. Higienos reikmėms
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įmonės darbuotojai gali naudotis tualetais esančiais patalpų nuomotojo (UAB „Minsandra“) patalpose (žr. patalpų
nuomos sutartį 1 priedas).
Technologiniams poreikiams vanduo nenaudojamas – gamybinės nuotekos nesusidaro.
Paviršinės nuotekos nuo 0,1506 ha asfaltuotų dangų ir pastatų pagal nuolydį nuteka į aplinkines teritorijas ir
infiltruojasi į gruntą. Paviršinių nuotekų užterštumas skendinčiosiomis medžiagomis neviršys 30 mg/l, naftos
produktais – 1 mg/l (teritorija nepriskirtina galimai teršiamos teritorijoms). UAB „Autopraidas“ veiklą vykdys
(netinkamų naudoti transporto priemonių priėmimą, ardymą, atliekų ir autodalių sandėliavimą) pastatuose, kurių
grindys padengtos vandeniui nelaidžia danga. Už paviršinių nuotekų, susidarančių nuo nuomojamų patalpų
stogų ir nuomojamos teritorijos tvarkymą atsakinga UAB „Autopraidas“.

2.5

Aplinkos oro teršalų susidarymas
Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai objekte nenumatomi. UAB „Autopraidas“ gamybinės patalpos

nešildomos. Buitinės patalpos šildomos elektra. Netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo metu aplinkos
oro teršalų nesusidarys.
Aplinkos oras bus teršiamas mobilių taršos šaltinių – automobilių vidaus degimo variklių išmetamais degimo
produktais (CO, NOx, LOJ, SO2, KD). Automobilių srautas – apie 10 vnt. per dieną.

2.6.

Fizikinės taršos susidarymas

Planuojama ūkinė veikla nesukels fizikinės – triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir
nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) taršos. Veikla bus vykdoma uždarose patalpose.
Minimalus triukšmo lygio pakitimas gali būti dėl atvykstančio ir išvykstančio transporto (apie 10 vnt./dieną).
Akustinio triukšmo ribinės vertės pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ pateiktos 2.5 lentelėje.
2.5 lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje [6]
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo
Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami
aplinkos triukšmo kartografavimo
Ekvivalentinis Maksimalus Paros
Triukšmo ribiniai
rezultatams įvertinti
garso lygis,
garso lygis, laikas,
dydžiai
dB(A)
dB(A)
val.
Ldvn
Ldienos
Lvakaro
Lnakties
Dienos
65
70
6-18
Vakaro
60
65
18-22
65
65
60
55
Nakties
55
60
22-6
Įmonės darbo laikas 8.00-18.00, t.y. konkrečiu atveju taikytina Ldienos ribinė vertė.
Transporto skleidžiamo triukšmo įvertinimui priimta, kad aikštelėje (žr. 1 priedą) prie nuomojamų patalpų
vienu metu veiks 2 lengvųjų automobilių varikliai. Lengvojo automobilio variklio skleidžiamas triukšmo lygis 70
dB. Remiantis projektuotojo žinynu [Spravočnik projektirovšika. Žasčita ot šuma. Moskva Stroiizdat 1974] dviejų
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vienodo lygio garso šaltinių suminis garso lygis padidėja 3 dB. Dviejų veikiančių automobilių suminis garso lygis 73 dB.
Triukšmo lygis atstumu r2 (ties įmonės normatyvine sanitarine zona) nuo triukšmo lygio atstume r1 (ties
įmonės pastatais) skaičiuojamas pagal formulę:
LAeq2 = LAeq1 + 20 * log (r1 / r2),
kur
LAeq2 – ekvivalentinis triukšmo lygis atstumu r2;
LAeq1– ekvivalentinis triukšmo lygis atstumu r1;
r2 –atstumas nuo triukšmo šaltinio iki įmonės normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos ribos;
r1 – atstumas nuo triukšmo šaltinio iki įmonės pastato sienos.
2.6 Triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai
Įrenginio
pavadinimas

Aikštelė

Esami, dB

73

Atstumas, m
nuo šaltinio iki
įmonės pastato
sienos
2

Triukšmo lygis
dB prie įmonės
pastato sienos

Atstumas, m iki
skaičiavimo
taško Nr.2

Triukšmo lygis dB
ties normatyvinės
SAZ riba

66,98

43

40,33

Remiantis 2.6 lentelėje pateiktais skaičiavimų rezultatais triukšmo lygis dB ties įmonės normatyvinės SAZ
riba neviršys ribinių verčių.

2.7

Biologinės taršos susidarymas ir prevencija
Planuojamos ūkinės veiklos metu biologinių teršalų nesusidarys.

2.8
PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) susidariusių ekstremalių situacijų,
ekstremalių įvykių ir situacijų tikimybė bei prevencija
Vykdant PŪV galimos ekstremalios situacijos – gaisras, naftos produktų išsiliejimas.
Siekiant iš vengti gaisro, o jam įvykus sumažinti padarinius nuomojamos patalpos aprūpintos pirminėmis
gaisro gesinimo priemonėmis, patalpose įrengta priešgaisrinė signalizacija ARGUS (temperatūrinė).
Galimiems naftos produktų išsiliejimams nuomojamose patalpose yra švarių pjuvenų, švarių skudurų, šluota,
kastuvas.

2.9

PŪV rizika žmonių sveikatai
Planuojama ūkinė veikla nesukels rizikos žmonių sveikatai. Veikla bus vykdoma uždarose patalpose.

Aplinkos oro, vandens ir kt. tarša nenumatoma.

2.10

PŪV sąveika su kita vykdoma ūkine veikla

UAB „Autopraidas“ nuomojamose patalpose kitos veiklos vykdyti neplanuoja. Aplinkinėje teritorijoje yra kitų
įmonių vykdančių panašią veiklą – automobilių priežiūrą, netinkamų naudoti transporto priemonių ardymą.
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2.11

Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas

Poveikio aplinkai vertinimo procedūros – 2016 IV ketv.
Taršos leidimo procedūros – 2017 m. I ketv.
Veiklos vykdymas nuo 2017 m. I ketv.
Eksploatacijos laikas neribotas.
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3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta
3.1

Informacija apie vietą, kurioje numatoma vykdyti PŪV
UAB „Autopraidas" ūkinę veiklą planuoja vykdyti pramoninėje teritorijoje, 1800 m2 ploto nuomojamose

patalpose Minsko pl. 33a Vilniuje (patalpų nuomos sutarties kopija pateikta 1 priede).
Planuojamos ūkinės veiklos vieta pavaizduota 3.1 pav.

3.1 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta
Ūkinė veikla bus vykdoma pramoninėje teritorijoje. Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo planuojamos ūkinės
veiklos vietos nutolusi apie 400 m ŠV kryptimi (3.2 pav.).
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3.2 pav. Vertinama teritorija gyvenamosios aplinkos atžvilgiu

3.2

Informacija apie žemėnaudą, PŪV teritorijos planavimo dokumentų sprendinius
Nuomojamos patalpos yra sandėliavimo paskirties pastatuose. Pastatai yra 3,0715 ha ploto sklype, žemės

sklypo paskirtis: kita; naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (Nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų banko išrašas pateiktas 2 priede).
Pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą nagrinėjam teritorija priskirtina Verslo gamybos, pramonės teritorijoms
(3.3 pav.).
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3.3 pav. Vilniaus miesto bendrojo plano ištrauka

3.3

Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius
PŪV sklype ir artimiausioje aplinkoje eksploatuojamų ir išžvalgytų naudingų iškasenų telkinių nėra.

Artimiausias PŪV vietai naudingų iškasenų telkinys Vėliučionių žvyro karjeras nutolęs 8,6 km ŠR kryptimi (3.4
pav.).
Artimiausios PŪV vietai požeminio vandens vandenvietės pavaizduotos 3.5 pav., jų duomenys pateikti 3.1
lentelėje. 3.6 pav. pavaizduotos artimiausių vandenviečių apsaugos juostos ir zonos – PŪV vieta į vandenviečių
apsaugos juostas ir zonas nepatenka.
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3.1 lentelė. PŪV vietai artimiausios požeminio vandens vandenvietės
Požeminio
Pavadinimas
Išteklių rūšis
Mažiausias atstumas
vandens
nuo objekto iki
vandenvietės
požeminio vandens
registro Nr.
vandenvietės, km
2749
3846
4403

Gelsvos
(Vilniaus m.)
Kuprioniškių
(Vilniaus r.)
Kalnėnų
(Vilniaus m.)

Geriamasis
gėlas vanduo
Geriamasis
gėlas vanduo
Geriamasis
gėlas vanduo

0,34 km PV kryptimi

Mažiausias atstumas
nuo objekto iki
požeminio vandens
vandenvietės apsaugos
zonos ribos, km
0,01 km PV kryptimi

0,9 km R kryptimi
1,65 km ŠR kryptimi

1,37 km ŠR kryptimi

3.4 pav. PŪV vietos padėtis naudingų iškasenų telkinių atžvilgiu
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3.5 pav. PŪV vietos padėtis požeminio vandens vandenviečių atžvilgiu

3.6 pav. PŪV vietos padėtis požeminio vandens vandenviečių apsaugos juostų ir zonų atžvilgiu
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3.7 pav. PŪV vietos padėtis vandens telkinių atžvilgiu
Artimiausias PŪV vietai vandens telkinys – upė Nemėža, nutolusi apie 3 km rytų kryptimi.

3.4

Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą
Pagal Vilniaus miesto kraštovaizdžio žemėlapį nagrinėjama teritorija priskirtina Kirtimų stipriai urbanizuotai iš

dalies agrarinei apylinkei, kuriai būdingas santykinai aukštas kraštovaizdžio urbanizacijos laipsnis. Vietovei
būdingas stambus apystatis kalvotumas [Lietuvos nacionalinis atlasas. Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės
ūkio ministerijos, Vilniaus universitetas, Vilnius 2016 m.].

3.5

Informacija apie saugomas teritorijas
PŪV sklypas nepatenka ir nesiriboja su saugomomis gamtinėmis teritorijomis.
Artimiausios saugomos gamtinės teritorijos ir jų trumpas apibūdinimas pateiktas 3.2 lentelėje, o jų padėtis 3.8

pav.
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3.8 pav. PŪV vietos padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu
3.2 lentelė. PŪV vietai artimiausios saugomos gamtinės teritorijos

Saugoma gamtinė
teritorija (id. kodas)

Pavilnių
parkas

regioninis

Ribiškių
kraštovaizdžio
draustinis

Saugomos gamtinės teritorijos trumpa charakteristika*

Plotas – 2176,365 ha.
Įsteigtas 1992-09-24. Tikslas - išsaugoti raguvynų bei Vilnios
slėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros
paveldo vertybes.
Plotas – 274,719 ha.
Įsteigtas 1998-12-10. Tikslas - išsaugoti didžiąsias erozines
vėduokles, pasižyminčias ypač raiškiu reljefu, tradicine
raguvų dugnuose išsidėsčiusių agrarinių naudmenų ir sodybų
mozaika, miškingomis atragių juostomis, botaniniu požiūriu
vertingais brandžių ąžuolynų fragmentais, šaltiniuotomis
pievomis su retaisiais augalais, baltišką mitologiją menančiu
Kaukysos upeliu

Mažiausias
atstumas nuo
objekto iki
saugomos
gamtinės
teritorijos, km

0,5 km Š kryptimi

0,5 km Š kryptimi

Natura 2000 teritorijos

Kaukysos
slėnis

upės

Plotas – 47,901396 ha.
1,05 km Š kryptimi
Įsteigtas 2016.09.09. Saugomos teritorijos priskyrimo Natura
2000 tinklui tikslas: 6210 Stepinės pievos; 6430 Eutrofiniai
aukštieji žolynai; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 9080
Pelkėti lapuočių miškai; 9180 Griovų ir šlaitų miškai; Didysis
auksinukas; Stačioji dirvuolė
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3.6
Informacija apie biotopus, juose saugomas rūšis ir aplinkos apsaugos požiūriu jautrias
teritorijas
Pagal biogeografinį rajonavimą planuojama teritorija priskirtina Pietų Nalšios aukštumos rajonui.
Nagrinėjama teritorija urbanizuota, jai būdingos gyvūnų rūšys: pilkoji žiurkė, naminė pelė, baltakrūtis ežys,
baltasis gandras ir kt. Aplinkosaugos požiūriu teritorija nepriskirtina jautrioms.

3.7

Informacija apie teritorijos taršą praeityje
Informacijos apie teritorijos istorinę taršą nėra.

3.8

Sanitarinės apsaugos zonos ribos, atstumai iki gyvenamosios ir rekreacinės aplinkos
Planuojama ūkinė veikla – netinkamų naudoti transporto priemonių priėmimas (surinkimas) ir ardymas

rankiniu būdu. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.)) PŪV priskirtina:


38.31 Mašinų duženų išmontavimas

Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėse (2004 Nr.134-4878 su vėlesniais pakeitimais)
ir tokiai veiklai normatyvinė sanitarinė apsaugos zona nėra nustatyta.
Specialiųjų ne miško žemės naudojimo sąlygų (Žin., 1992, Nr. 22-652, su vėlesniais pakeitimais) 206 punkte
nurodytas pavojingų atliekų surinkimo punktų normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos dydis 50 m. Planuojama
ūkinė veikla bus vykdoma nuomojamų patalpų viduje. 3 priede pavaizduota UAB Autopraidas normatyvinė
sanitarinė apsaugos zona. Vakarų pusėje normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos riba sutampa su Minsko pl.
33C sklypo riba (unikalus Nr. 0101-0081-0032), šiaurės vakarų pusėje – su Minsko pl. 33 sklypo riba (unikalus
Nr. 0101-0081-0038). Rytų ir pietų pusėse suformuotų žemės sklypų nėra. UAB Autopraidas normatyvinė
sanitarinė apsaugos zona nepatenka į gretimus suformuotus žemės sklypus.

3.9

Informacija apie urbanizuotas teritorijas
PŪV sklypas yra Vilniaus pietrytiniame pakraštyje, apie 5 km nuo Vilniaus centro. Administracinio

suskirstymo požiūriu sklypas priklauso Vilniaus miesto savivaldybės Rasų seniūnijai.
Vilniaus miesto savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas Lietuvos pietryčiuose, įkurtas 1995 m.. Tai
vienintelė miesto savivaldybė Lietuvoje, kuri apima ne vieną miestą (kaip kitų miestų savivaldybės), bet du
miestus (Vilnių ir Grigiškes) bei tris kaimus (Grigiškių seniūnijoje). Savivaldybės plotas 401 km2. 2011 metų
pabaigoje savivaldybėje gyveno 554 060 gyventojų [Lietuvos statistikos metraštis. Lietuvos apskritys. 2011. ir
Lietuvos statistikos departamento internetinis tinklalapis: www.stat.gov.lt.].

3.10

Informacija apie vietovėje esančias kultūros paveldo vertybes

PŪV sklype ir artimiausioje aplinkoje kultūros paveldo vertybių nėra. Artimiausios kultūros paveldo vertybės
PŪV vietai:


Vilniaus oro uosto pastatas, nutolęs 2,3 km V kryptimi;



Nemėžio dvaro sodybos fragmentai, nutolę 3,55 km R kryptimi.
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3.9 pav. PŪV vietos padėtis kultūros paveldo vertybių atžvilgiu
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4

Galimo poveikio aplinkai rūšis ir apibūdinimas

4.1

Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai bei socialinei aplinkai
Planuojamos ūkinės veiklos poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai mažai tikėtinas, kadangi dėl

planuojamos ūkinės veiklos stacionarūs aplinkos oro, kvapų, triukšmo šaltiniai neprojektuojami. Dėl planuojamos
ūkinės veiklos galimi nežymūs į/iš planuojamos ūkinės veiklos vietą atvykstančio ir išvykstančio transporto srauto
(apie 10 vnt./dieną) pokyčiai. Remiantis 2.6 skyriuje pateiktais triukšmo lygių skaičiavimų rezultatais triukšmo
lygis dB ties įmonės normatyvinės SAZ riba neviršys ribinių verčių.
Planuojamos ūkinės veiklos metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas.
Nuomojamose patalpose dirbs apie 10 darbuotojų. Tai esminės įtakos Vilniaus miesto ir aplinkinių rajonų
darbo rinkai neturės.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikis gyventojų demografijai nenumatomas.

4.2

Poveikis biologinei įvairovei
Planuojamos ūkinės veiklos sklypas ir artimiausia aplinka yra stipriai technogeniškai paveikta, biologinė

įvairovė yra skurdi (žr. 3.6 skyrių), planuojamos ūkinės veiklos poveikis biologinei įvairovei nenumatomas.

4.3

Poveikis žemės gelmėms ir dirvožemiui
Kadangi visa ūkinė veikla bus vykdoma esamuose pastatuose ir tik uždarose patalpose nesusidarys prielaidų

žemės gelmių ar dirvožemio taršai susidaryti. Privažiavimo keliai taip pat sutvarkyti (asfaltuoti).

4.4

Poveikis paviršiniams vandens telkiniams
Planuojama ūkinė veikla poveikio paviršiniams vandens telkiniams neturės, kadangi technologiniams

procesams vanduo nebus naudojamas, gamybinės nuotekos nesusidarys. Paviršinis vanduo nuo asfaltuotų
dangų ir pastatų pagal nuolydį nuteka į aplinkines teritorijas ir infiltruojasi į gruntą. UAB „Autopraidas“ veiklą
vykdys (netinkamų naudoti transporto priemonių priėmimą, ardymą, atliekų ir autodalių sandėliavimą)
pastatuose, kurių grindys padengtos vandeniui nelaidžia danga. UAB „Autopraidas“ nuomojamose patalpose
vandentiekio ir nuotekų sistemos nėra. Darbuotojai buitiniams poreikiams (gėrimui) naudoja fasuotą geriamąjį
vandenį. Buitinės nuotekos nesusidaro. Higienos reikmėms įmonės darbuotojai gali naudotis tualetais esančiais
patalpų nuomotojo (UAB „Minsandra“) patalpose (žr. patalpų nuomos sutartį 1 priedas).

4.5

Poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms
Planuojama ūkinė veikla esminės įtakos aplinkos orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms neturės,

kadangi stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai objekte nenumatomi. UAB „Autopraidas“ gamybinės patalpos
nešildomos. Buitinės patalpos šildomos elektra. Netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo metu aplinkos
oro teršalų nesusidarys. Aplinkos oras bus teršiamas mobilių taršos šaltinių – automobilių vidaus degimo variklių
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išmetamais degimo produktais (CO, NOx, LOJ, SO2, KD). Automobilių srautas – apie 10 vnt. per dieną. Nedidelis
automobilių srauto įtaka aplinkos oro kokybei minimali.

4.6

Poveikis kraštovaizdžiui
PŪV bus vykdoma esamuose pastatuose, naujų statinių statyba nenumatoma, PŪV neigiamo poveikio

esamam kraštovaizdžiui neturės.

4.7

Poveikis materialinėms vertybėms
Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamame sklype jau vykdoma panaši ūkinė veikla, PŪV neturės neigiamo

poveikio trečiųjų šalių materialiniam turtui ir jo vertei.

4.8

Poveikis kultūros paveldo vertybėms
PŪV neigiamo poveikio nekilnojamojo kultūros paveldo vertybėms neturės.

4.9

Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksnių sąveikai
PŪV neįtakos neigiamų veiksnių, galinčių reikšmingai paveikti aplinką ir visuomenės sveikatą, sąveikos.

4.10

Galimas reikšmingas poveikis dėl ekstremalių įvykių ir (arba) ekstremalių situacijų tikimybės

Kaip jau buvo minėta 2.8 skyriuje vykdant PŪV galimos ekstremalios situacijos – gaisras, naftos produktų
išsiliejimas.
Siekiant iš vengti gaisro, o jam įvykus sumažinti padarinius nuomojamos patalpos aprūpintos pirminėmis
gaisro gesinimo priemonėmis, patalpose įrengta priešgaisrinė signalizacija ARGUS (temperatūrinė).
Galimiems naftos produktų išsiliejimams nuomojamose patalpose yra švarių pjuvenų, švarių skudurų, šluota,
kastuvas.

4.11

Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis

PŪV tarpvalstybinio poveikio neturės.

4.12

Informacija apie numatomas poveikio mažinimo priemones

Viršnormatyvinis poveikis neprognozuojamas, todėl poveikio mažinimo priemonės nenumatomos.
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1 priedas. Patalpų nuomos sutartis
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2 priedas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas
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3 priedas. UAB Autopraidas normatyvinė sanitarinė apsaugos zona

UAB „Autopraidas“ netinkamų naudoti transporto priemonių ardymas Minsko pl. 33a Vilniuje
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