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ATRANKOS IŠVADA
DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SURINKIMO IR
TVARKYMO AIKŠTELĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Informacijos pateikėjas (pavadinimas, adresas, tel.): UAB „Eurofire“, Saltoniškių g.10a, LT08105 Vilnius, tel.: 8 5 215 9921; Arminas Rudzenskas, tel. 8 612 92470.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Eurofire“, Saltoniškių g.10a, LT-08105 Vilnius
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Netinkamų naudoti transporto priemonių priėmimas,
laikymas (ne ilgiau kaip 3 mėnesius) ir apdorojimas (ardymas, rūšiavimas).
Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas). Ateities pl.
34, Kaunas. Žemės sklypas kuriame bus vykdoma veikla yra pramonės ir sandėliavimo teritorijoje.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Per metus aikštelėje planuojama
išardyti apie 1200 vnt. eksploatacijai netinkamų transporto priemonių (toliau ENTP),
kurios į aikštelę atvažiuos savo eiga arba bus atvežamos autotransportu. Vienu metu
planuojama laikyti iki 50 t ENTP (16 01 04*). Ardymo darbai bus vykdomi uždarose,
nuomojamo gamybinio pastato 3729,98 m2 ploto patalpose, ENTP apdorojimo zonoje.
Kiek įmanoma daugiau darbų bus atliekama rankiniais įrankiais. Rankinis ardymo būdas
pasirinktas todėl, kad ardymo metu iš transporto priemonių išimamos ne tik atliekos, bet
ir dar geros detalės bei mazgai, kurie gali būti pakartotinai panaudojami. Patalpos,
kuriose planuojama ūkinė veikla, padengtos nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų
skysčių ardančiam poveikiui. Pavojingi ir nepavojingi skysčiai iš transporto priemonių
bus ištraukiami naudojant atitinkamus skysčių ištraukimo antgalius bei įrangą. Išsiurbti
skysčiai pateks į atskiras talpas. Atskyrus pavojingas ir nepavojingas ENTP dalis jos bus
laikomos specialiose, sandariose talpose (konteineriuose), laikymui skirtoje zonoje.
Planuojamas per metus susidarančių pavojingų atliekų kiekis – 110 t, nepavojingų – 1700
)

t. Pavojingos atliekos aikštelėje bus laikomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Visos tvarkymo
metu susidariusios atliekos bus perduodamos atliekas naudojančioms ar šalinančioms
įmonėms. Teritorija ribojasi su privažiuojamais geležinkelio keliais , gyvenamieji namai
nutolę ~300 m atstumu nuo ūkinės veiklos pastato.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms
nustatymas nereikalingas, nes teritorija nepatenka į saugomas teritorijas.
Pastabos, sąlygos. Planuojama ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis visų galiojančių
normatyvinių reikalavimų, užtikrinančių leistiną poveikį aplinkai. Vadovautis Atliekų tvarkymo
įstatymo nuostatomis ir Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėmis. Prieš
pradedant veiklą gauti Taršos leidimą.
Apie priimtą atrankos išvadą pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Žin. 2005, Nr. 933472) nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi raštu
informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose
visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridedant laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas,
kopijas.
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą. Planuojamo objekto teritorija
nepatenka į saugomas teritorijas, apsaugos zonas. Žemės sklype istorinių, kultūrinių ir
archeologinių vertybių nėra. Planuojama ūkinė veikla numatoma vykdyti pramoninio gamybinio
pastato uždaroje patalpoje, arti nėra gyvenamųjų namų. Yra išvystyta reikiama infrastruktūra.
Neigiamo poveikio aplinkai veiklos metu neprognozuoj ama.
Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Apie priimtą atrankos
išvadą informuoti visuomenę teisės aktų nustatyta tvarka.
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