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DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS DERINIMO 

 

 

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba susipažino su UAB „Biosistema“  pateikta  

poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) ataskaita dėl UAB „Terra recycling“ pavojingų ir 

nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimo. 

Pažymime, kad savo kompetencijos ribose pritariame minėtai planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms, pastabų neturime.  

Taip pat rekomenduojame rengiant PAV ataskaitas ar kitus dokumentus, susijusius su PAV,  

remtis tik naujausiais išleistais teisės aktais, t.y. jeigu buvo teisės akto pakeitimas, nurodyti jo 

naujausią redakciją, kurioje naujai išdėstyti ir Jūsų PAV ataskaitoje minimi Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. 

įsakymu Nr. 1-134 patvirtinti Kriterijai ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi 

organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio 

subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą.  

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas, 

atliekantis valdybos viršininko funkcijas          Evaldas Tamašauskas
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2018-02- Nr. (10-11 14.3.3 E)2-
Į 2018-02-06 Nr. 180206 /

DĖL  PLANUOJAMOS  ŪKINĖS  VEIKLOS  POVEIKIO  APLINKAI  VERTINIMO
ATASKAITOS

Informacija apie planuojamos ūkinės  veiklos poveikio aplinkai  vertinimo ataskaitos  rengėją  –
UAB „Biosistema“, Vilnius, Fabijoniškių g. 96.
Planuojamos  ūkinės  veiklos  organizatorius –  UAB  „TERRA RECYCLING“,  Vilniaus  r.  sav.,
Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 28, Terminalo g. 4, Terminalo g. 2.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – UAB „TERRA RECYCLING“ pavojingų ir nepavojingų
atliekų  supirkimo  ir  perdirbimo  komplekso  veiklos  išplėtimas  Vilniaus  r.  sav.,  Nemėžio  sen.,
Kuprioniškių k., Vilties g. 28, Terminalo g. 4, Terminalo g. 2 (toliau – PŪV).
Planuojamos ūkinės veiklos vieta  – Vilniaus r.  sav.,  Nemėžio sen.,  Kuprioniškių k.,  Vilties g.  28,
Terminalo g. 4, Terminalo g. 2.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vertinimas.

PŪV  poveikio  aplinkai  vertinimo  ataskaita  (toliau  –  Ataskaita)  pateikta  pakartotinai  po
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento
2017 m. gruodžio 14 d. rašte Nr. 2.10-15875(16.8.4.10.11) nurodytų pastabų.

Ištaisyti trūkumai:
1. Ataskaitoje pridėti Ataskaitos priedai;
2. Ataskaita pasirašyta Ataskaitos rengėjų;
3. Ataskaitoje pateiktas situacijos planas, kuriame pateikta vėjų rožė;
4. Ataskaitoje patikslinta informacija, nurodant, kad artimiausi gyvenamieji namai nuo PŪV

teritorijos nutolę 10 m, 32 m, 120 m. ir 140 m atstumais;
5. Ataskaitoje patikslinti numatomų tvarkyti atliekų kiekiai, nurodyta, kad bus tvarkoma 20000

t/m. galvaninių elementų ir akumuliatorių bei 18100 t/m. statybinių atliekų;
6. Ataskaitoje pateiktas 16 priedas;
7.  Ataskaitoje  pateiktas  PŪV kvapų  sklaidos  žemėlapis,  nurodyti  PŪV skleidžiamų kvapų

dydžiai konkrečiose artimiausiose gyvenamosiose aplinkose, nurodant gyvenamosios aplinkos adresą;
8. Ataskaitoje nurodyta, kad aliejaus ir riebalų, dažų, lakų, rašalo ir lipalo bei kitų cheminių

preparatų  atliekos  bus  priimamos  sandariose  pakuotėse,  nebus  perkraunamos,  tvarkomos  ar  kitaip
apdorojamos;

9. Ataskaitoje nurodytas literatūros šaltinis, kuriuo vadovaujantis pasirinkta angliavandenilių
kvapo slenkstinė vertė;

10.  Ataskaitoje nurodyti  literatūros šaltiniai,  kuriais  vadovaujantis  pasirinkti  PŪV triukšmo
sklaidos skaičiavimuose naudoti įrenginių triukšmo dydžiai;

11. Ataskaitoje pateikti PŪV triukšmo lygio sklaidos žemėlapiai;
12. PŪV keliamo triukšmo lygio lentelėje nurodyti gyvenamųjų namų adresai;
13. Ataskaitoje nurodyta, kad triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertintas telferinio krano ir

mobilaus preso skleidžiamas triukšmas;
14. Ataskaitoje pateiktas sanitarinės apsaugos zonos žemėlapis-schema;
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DĖL  PLANUOJAMOS  ŪKINĖS  VEIKLOS  POVEIKIO  APLINKAI  VERTINIMO
ATASKAITOS

Informacija apie planuojamos ūkinės  veiklos poveikio aplinkai  vertinimo ataskaitos  rengėją  –
UAB „Biosistema“, Vilnius, Fabijoniškių g. 96.
Planuojamos  ūkinės  veiklos  organizatorius –  UAB  „TERRA RECYCLING“,  Vilniaus  r.  sav.,
Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 28, Terminalo g. 4, Terminalo g. 2.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – UAB „TERRA RECYCLING“ pavojingų ir nepavojingų
atliekų  supirkimo  ir  perdirbimo  komplekso  veiklos  išplėtimas  Vilniaus  r.  sav.,  Nemėžio  sen.,
Kuprioniškių k., Vilties g. 28, Terminalo g. 4, Terminalo g. 2 (toliau – PŪV).
Planuojamos ūkinės veiklos vieta  – Vilniaus r.  sav.,  Nemėžio sen.,  Kuprioniškių k.,  Vilties g.  28,
Terminalo g. 4, Terminalo g. 2.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vertinimas.

PŪV  poveikio  aplinkai  vertinimo  ataskaita  (toliau  –  Ataskaita)  pateikta  pakartotinai  po
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento
2017 m. gruodžio 14 d. rašte Nr. 2.10-15875(16.8.4.10.11) nurodytų pastabų.

Ištaisyti trūkumai:
1. Ataskaitoje pridėti Ataskaitos priedai;
2. Ataskaita pasirašyta Ataskaitos rengėjų;
3. Ataskaitoje pateiktas situacijos planas, kuriame pateikta vėjų rožė;
4. Ataskaitoje patikslinta informacija, nurodant, kad artimiausi gyvenamieji namai nuo PŪV

teritorijos nutolę 10 m, 32 m, 120 m. ir 140 m atstumais;
5. Ataskaitoje patikslinti numatomų tvarkyti atliekų kiekiai, nurodyta, kad bus tvarkoma 20000

t/m. galvaninių elementų ir akumuliatorių bei 18100 t/m. statybinių atliekų;
6. Ataskaitoje pateiktas 16 priedas;
7.  Ataskaitoje  pateiktas  PŪV kvapų  sklaidos  žemėlapis,  nurodyti  PŪV skleidžiamų kvapų

dydžiai konkrečiose artimiausiose gyvenamosiose aplinkose, nurodant gyvenamosios aplinkos adresą;
8. Ataskaitoje nurodyta, kad aliejaus ir riebalų, dažų, lakų, rašalo ir lipalo bei kitų cheminių

preparatų  atliekos  bus  priimamos  sandariose  pakuotėse,  nebus  perkraunamos,  tvarkomos  ar  kitaip
apdorojamos;

9. Ataskaitoje nurodytas literatūros šaltinis, kuriuo vadovaujantis pasirinkta angliavandenilių
kvapo slenkstinė vertė;

10.  Ataskaitoje nurodyti  literatūros šaltiniai,  kuriais  vadovaujantis  pasirinkti  PŪV triukšmo
sklaidos skaičiavimuose naudoti įrenginių triukšmo dydžiai;

11. Ataskaitoje pateikti PŪV triukšmo lygio sklaidos žemėlapiai;
12. PŪV keliamo triukšmo lygio lentelėje nurodyti gyvenamųjų namų adresai;
13. Ataskaitoje nurodyta, kad triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertintas telferinio krano ir

mobilaus preso skleidžiamas triukšmas;
14. Ataskaitoje pateiktas sanitarinės apsaugos zonos žemėlapis-schema;
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15. Ataskaitoje nurodyta, kad PŪV sanitarinės apsaugos zoną siūloma sutapatinti su įmonės
sklypų ribomis, o bendras sanitarinės apsaugos zonos plotas – 2,4358 ha.

Neištaisyti trūkumai:
1.  Ataskaitoje  nepateiktos  Poveikio  aplinkai  vertinimo  programos  ir  ataskaitos  rengimo

nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-
636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“, priedo
4.2.1, 4.2.2, 4.2.4  lentelės, nors Ataskaitos 3.2. Aplinkos oro skyriuje nurodyta, kad PŪV metu oro taršą
skleis stacionarūs ir mobilūs taršos šaltiniai, bus naudojamos oro taršos prevencijos priemonės;

2.   negalima  įvertinti  PŪV  skleidžiamo  kvapo  atitikties  Lietuvos  higienos  normos  HN
121:2010  „Kvapo  koncentracijos  ribinė  vertė  gyvenamosios  aplinkos  ore“,  patvirtintos  Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos
normos  HN  121:2010  „Kvapo  koncentracijos  ribinė  vertė  gyvenamosios  aplinkos  ore“  ir  Kvapų
kontrolės  gyvenamosios  aplinkos  ore  taisyklių  patvirtinimo“  reikalavimams,  kadangi  Ataskaitoje
pateikta nepagrįsta informacija apie PŪV skleidžiamo kvapo poveikį artimiausioms gyvenamosioms
teritorijoms:

2.1.  Ataskaitoje  nepateikti  išsamūs  skaičiavimai,  nurodant  kaip  apskaičiuoti  PŪV  metu
išsiskiriančio kvapo vienetai per metus tvarkant 58900 t naftos produktų ir skystojo kuro atliekų;

2.2.  PŪV  kvapų  sklaidos  skaičiavimuose  neatsižvelgta  į  numatomų  tvarkyti  mišriomis
komunalinėmis  atliekomis  užterštų  pakuočių  kiekį  bei  numatomų  kvapų  taršos  šaltinių  fizikinius
parametrus;

3.  negalima įvertinti PŪV keliamo triukšmo atitikties Lietuvos higienos normos HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“,
patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604
„Dėl  Lietuvos  higienos  normos  HN  33:2011  „Triukšmo  ribiniai  dydžiai  gyvenamuosiuose  ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reikalavimams, kadangi Ataskaitoje
pateikta  nepagrįsta  informacija  apie  PŪV keliamo triukšmo poveikį  artimiausioms  gyvenamosioms
teritorijoms:

3.1.  PŪV triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti  ne visi  Ataskaitos 26-27 psl.  nurodyti
planuojami naudoti atliekų tvarkymo įrenginiai (gyvsidabrio turinčių atliekų demerkurizacijos įrenginys,
kineskopų perdirbimo įrenginys, stiklo atliekų perdirbimo linija ir kiti įrenginiai);

4.2.  Ataskaitoje  nepateiktas  su  PŪV  susijusių  numatomų  transporto  srautų  pagrindimas,
atsižvelgiant į planuojamų tvarkyti atliekų kiekius, įvertinant tai, kad atliekas taip pat pristatys ir patys
fiziniai ir juridiniai asmenys.

Išvada.  UAB  „TERRA  RECYCLING“  pavojingų  ir  nepavojingų  atliekų  supirkimo  ir
perdirbimo komplekso veiklos išplėtimo Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 28,
Terminalo g. 4, Terminalo g. 2 poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos
galimybėms nepritariame.

Vilniaus departamento direktorė                        Rolanda Lingienė

Kornelija Bajelytė, tel. (8 5) 264 9652, el. p. kornelija.bajelytė@nvsc.lt
Edgaras Acus, tel. (8 5) 264 9657, el. p. edgaras.acus@nvsc.lt       
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DĖL  PLANUOJAMOS  ŪKINĖS  VEIKLOS  POVEIKIO  APLINKAI  VERTINIMO
ATASKAITOS

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėją  –
UAB „Biosistema“, Vilnius, Fabijoniškių g. 96.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „TERRA RECYCLING“, Vilniaus r.  sav.,
Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 28, Terminalo g. 4, Terminalo g. 2.
Planuojamos  ūkinės  veiklos  pavadinimas –  UAB  „TERRA  RECYCLING“  pavojingų  ir
nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimas Vilniaus r. sav., Nemėžio
sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 28, Terminalo g. 4, Terminalo g. 2 (toliau – PŪV).
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 28,
Terminalo g. 4, Terminalo g. 2.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vertinimas.

PŪV  poveikio  aplinkai  vertinimo  ataskaitoje  (toliau  –  Ataskaita)  nurodyta,  kad  UAB
„TERRA RECYCLING“ planuojamoje teritorijoje vykdo šią ūkinę veiklą:  juodųjų metalų laužo
atliekų  surinkimą,  vežimą,  apdorojimą  (pjaustymą,  presavimą),  laikymą,  eksportą;  spalvotųjų
metalų laužo atliekų surinkimą,  vežimą,  apdorojimą (pjaustymą,  presavimą),  laikymą,  eksportą;
elektros  ir  elektroninės  įrangos  surinkimą,  vežimą,  laikymą,  eksportą;  baterijų  ir  akumuliatorių
atliekų surinkimą, vežimą, laikymą, eksportą; hidraulinių amortizatorių surinkimą, vežimą, laikymą;
eksploatuoti  netinkamų  transporto  priemonių  surinkimą,  vežimą,  apdorojimą,  laikymą;  naudotų
padangų  surinkimą,  vežimą,  laikymą,  eksportą.  UAB  „TERRA  RECYCLING“  pavojingų  ir
nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo kompleksas veiklą vykdo nuo 2013 metų. 

UAB „TERRA RECYCLING“ planuoja:  veiklos  vykdymui  prijungti  papildomą teritoriją,
padidinti  metinius  atliekų  tvarkymo  pajėgumus,  papildyti  tvarkomų  atliekų  sąrašą,  padidinti
didžiausius  vienu  metu  laikomų pavojingų  ir  nepavojingų  atliekų  kiekius,  padidinti  naudojamų
įrenginių  kiekį,  įdiegti  papildomus  atliekų  tvarkymo  būdus  ir  technologijas,  pastatyti  naujus
priestatus bei stogines pavojingų ir nepavojingų atliekų apdorojimui ir laikymui, patikslinti atliekų
tvarkymo zonų planą. 

Ataskaitoje  nurodyta,  kad  UAB  „TERRA RECYCLING“  aikštelėje  planuojama  tvarkyti:
58900 t/m naftos produktų ir skystojo kuro, 1100 t/m aliejaus ir riebalų, 600 t/m dažų, lakų, rašalo ir
lipalų, 200 t/m kitų cheminių preparatų, 5000 t/m panaudotų filtravimo ir absorbavimo medžiagų,
126000 t/m juodųjų metalų laužo, 74000 t/m eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 26000
t/m eksploatuoti netinkamų transporto priemonių dalių, 50000 t/m spalvotųjų metalų laužo, 200 t/m
panaudotų  katalizatorių,  30000  t/m  nenaudojamos  elektrinės  ir  elektroninės  įrangos  ir  įrangos
sudedamųjų dalių, 20000 t/m galvaninių elementų ir akumuliatorių, 20000 t/m naudoti netinkamų
padangų,  10050  t/m stiklo  atliekų,  3000  t/m popieriaus  ir  kartono  atliekų,  15850  t/m  plastiko
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DĖL  PLANUOJAMOS  ŪKINĖS  VEIKLOS  POVEIKIO  APLINKAI  VERTINIMO
ATASKAITOS

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėją  –
UAB „Biosistema“, Vilnius, Fabijoniškių g. 96.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „TERRA RECYCLING“, Vilniaus r.  sav.,
Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 28, Terminalo g. 4, Terminalo g. 2.
Planuojamos  ūkinės  veiklos  pavadinimas –  UAB  „TERRA  RECYCLING“  pavojingų  ir
nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimas Vilniaus r. sav., Nemėžio
sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 28, Terminalo g. 4, Terminalo g. 2 (toliau – PŪV).
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilties g. 28,
Terminalo g. 4, Terminalo g. 2.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vertinimas.

PŪV  poveikio  aplinkai  vertinimo  ataskaitoje  (toliau  –  Ataskaita)  nurodyta,  kad  UAB
„TERRA RECYCLING“ planuojamoje teritorijoje vykdo šią ūkinę veiklą:  juodųjų metalų laužo
atliekų  surinkimą,  vežimą,  apdorojimą  (pjaustymą,  presavimą),  laikymą,  eksportą;  spalvotųjų
metalų laužo atliekų surinkimą,  vežimą,  apdorojimą (pjaustymą,  presavimą),  laikymą,  eksportą;
elektros  ir  elektroninės  įrangos  surinkimą,  vežimą,  laikymą,  eksportą;  baterijų  ir  akumuliatorių
atliekų surinkimą, vežimą, laikymą, eksportą; hidraulinių amortizatorių surinkimą, vežimą, laikymą;
eksploatuoti  netinkamų  transporto  priemonių  surinkimą,  vežimą,  apdorojimą,  laikymą;  naudotų
padangų  surinkimą,  vežimą,  laikymą,  eksportą.  UAB  „TERRA  RECYCLING“  pavojingų  ir
nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo kompleksas veiklą vykdo nuo 2013 metų. 

UAB „TERRA RECYCLING“ planuoja:  veiklos  vykdymui  prijungti  papildomą teritoriją,
padidinti  metinius  atliekų  tvarkymo  pajėgumus,  papildyti  tvarkomų  atliekų  sąrašą,  padidinti
didžiausius  vienu  metu  laikomų pavojingų  ir  nepavojingų  atliekų  kiekius,  padidinti  naudojamų
įrenginių  kiekį,  įdiegti  papildomus  atliekų  tvarkymo  būdus  ir  technologijas,  pastatyti  naujus
priestatus bei stogines pavojingų ir nepavojingų atliekų apdorojimui ir laikymui, patikslinti atliekų
tvarkymo zonų planą. 

Ataskaitoje  nurodyta,  kad  UAB  „TERRA RECYCLING“  aikštelėje  planuojama  tvarkyti:
58900 t/m naftos produktų ir skystojo kuro, 1100 t/m aliejaus ir riebalų, 600 t/m dažų, lakų, rašalo ir
lipalų, 200 t/m kitų cheminių preparatų, 5000 t/m panaudotų filtravimo ir absorbavimo medžiagų,
126000 t/m juodųjų metalų laužo, 74000 t/m eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 26000
t/m eksploatuoti netinkamų transporto priemonių dalių, 50000 t/m spalvotųjų metalų laužo, 200 t/m
panaudotų  katalizatorių,  30000  t/m  nenaudojamos  elektrinės  ir  elektroninės  įrangos  ir  įrangos
sudedamųjų dalių, 20000 t/m galvaninių elementų ir akumuliatorių, 20000 t/m naudoti netinkamų
padangų,  10050  t/m stiklo  atliekų,  3000  t/m popieriaus  ir  kartono  atliekų,  15850  t/m  plastiko

Elektroninio dokumento nuorašas

https://dvs.nvsc.lt/avilys/actDHSDocumentShow?docOid=d200d360fd2b11e7a524a54ed8ca66fe
mailto:vilnius@nvsc.lt


atliekų, 5050 t/m medienos atliekų, 5000 t/m tekstilės atliekų, 18050 t/m statybinių atliekų, 11000
t/m rūšiavimo atliekų, 21600 t/m įvairių pakuočių atliekų.

Ataskaitoje nurodyta, kad planuojami naudoti šie atliekų tvarkymo įrenginiai: atliekų presai,
atliekų smulkintuvai, susmulkintų atliekų rūšiavimo linijos, įrenginys atliekų rūšiavimui rankiniu
būdu,  įrenginys  EEĮ  ir  kitų  atliekų  demontavimui  rankiniu  būdu,  gyvsidabrio  turinčių  atliekų
demerkurizacijos  įrenginys,  amortizatorių  perdirbimo  įrenginys,  naftos  atliekų  perdirbimo
įrenginys,  švino  akumuliatorių  perdirbimo  linija,  kineskopų  perdirbimo  įrenginys,  įrenginys
transporto priemonių demontavimui rankiniu būdu, stiklo atliekų perdirbimo linija, metalo laužo
pjaustymo įrenginys, centrifūga skirta skysčių šalinimui iš susmulkintų atliekų, susmulkintų dalelių
separatorius, drožlių briketavimo įrenginys, oro filtravimo sistema skirta šaldymo agentų (freonų)
garų surinkimui, įrenginys skirtas šaldymo agentų (freonų) atskyrimui nuo alyvų, oro filtravimo
sistema,  mobilus  presas,  metalo  pjaustymo/suvirinimo  įrenginiai,  telferinis  kranas,  smulkiųjų
dalelių separatorius.  PŪV teritorijoje taip pat  veiks du traktoriai,  du krautuvai,  į  PŪV teritoriją
atvyks lengvosios ir sunkiasvorės transporto priemonės.

Ataskaitoje  nurodyta,  kad PŪV bus vykdoma tik  dienos metu,  lengvosios  ir  sunkiasvorės
transporto priemonės į PŪV teritoriją atvyks taip pat tik dienos metu.

Ataskaita pateikta pakartotinai po Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2018 m. vasario 21 d. rašte Nr. (10-11 14.3.3 E)2-6748
nurodytų pastabų.

Trūkumai ištaisyti:
1.  Ataskaitoje  patikslinta  informacija  dėl  Poveikio  aplinkai  vertinimo  programos  ir

ataskaitos rengimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio
23  d.  įsakymu  Nr.  D1-636  „Dėl  poveikio  aplinkai  vertinimo  programos  ir  ataskaitos  rengimo
nuostatų patvirtinimo“, priedo 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4  lentelių pildymo;

2. Ataskaitoje patikslinti PŪV skleidžiamo kvapo skaičiavimai;
3.  PŪV  kvapų  sklaidos  skaičiavimuose  atsižvelgta  į  numatomų  tvarkyti  mišriomis

komunalinėmis atliekomis užterštų pakuočių kiekį bei numatomų kvapų taršos šaltinių fizikinius
parametrus;

4.  PŪV triukšmo  sklaidos  skaičiavimuose  įvertinti  visi  Ataskaitos  26-27  psl.  nurodyti
planuojami naudoti atliekų tvarkymo įrenginiai;

5.  Nurodyta,  kad  su  PŪV  susiję  numatomi  transporto  srautai  įvertinti  atsižvelgiant  į
planuojamų tvarkyti atliekų kiekius bei įvertinant, kad atliekas pristatys tiek fiziniai, tiek juridiniai
asmenys.

Pagal  Ataskaitoje  pateiktus  PŪV  keliamos  oro  taršos  sklaidos  skaičiavimų  rezultatus
(skaičiavimai  atlikti  kompiuterine  programa  „AERMOD  View“),  PŪV  keliama  oro  tarša
(skaičiavimuose  įvertinta  foninė  oro  tarša  ir  meteorologiniai  duomenys)  neviršys  aplinkos  oro
užterštumo  verčių,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  ir  sveikatos  apsaugos
ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas
pagal  Europos  Sąjungos  kriterijus,  sąrašo  ir  teršalų,  kurių  kiekis  aplinkos  ore  ribojamas  pagal
nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ir aplinkos
oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu,
kietosiomis  dalelėmis  ir  ozonu  normų,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640
„Dėl  aplinkos  oro užterštumo sieros  dioksidu,  azoto  dioksidu,  azoto  oksidais,  benzenu,  anglies
monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

Pagal  Ataskaitoje  pateiktus  PŪV  skleidžiamo  kvapo  sklaidos  skaičiavimų  rezultatus
(skaičiavimai  atlikti  kompiuterine  programa „AERMOD View“),  PŪV skleidžiamas kvapas  ties
PŪV teritorijos riba sieks 0,5-6,5 OUE/m3 , o artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje sieks 0,3-3,0
OUE/m3  ir  0,5-5,9  OUE/m3 ir  neviršys  Lietuvos  higienos  normoje  HN  121:2010  „Kvapo
koncentracijos  ribinė  vertė  gyvenamosios  aplinkos  ore“,  patvirtintoje  Lietuvos  Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos
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HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės
gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“, reglamentuojamos 8 OUE/m3 ribinės vertės.

Pagal  Ataskaitoje  pateiktus  PŪV  keliamo  triukšmo  sklaidos  skaičiavimų  rezultatus
(skaičiavimai  atlikti  kompiuterine  programa  „CADNA/A),  PŪV sukeliamas  triukšmo lygis  ties
PŪV sklypo ribomis dienos metu sieks 35-55 dBA, o artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos
metu  sieks  26-46  dBA ir  neviršys  Lietuvos  higienos  normoje  HN  33:2011  „Triukšmo  ribiniai
dydžiai  gyvenamuosiuose  ir  visuomeninės  paskirties  pastatuose  bei  jų  aplinkoje“,  patvirtintoje
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl
Lietuvos  higienos  normos  HN  33:2011  „Triukšmo  ribiniai  dydžiai  gyvenamuosiuose  ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau - HN 33:2011), nustatytų
ribinių dydžių.

Ataskaitoje nurodyta, kad su PŪV susijusių transporto srautų keliamas triukšmas (įvertinus
esamus transportų srautus), artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje dienos metu sieks 13-65 dBA
ir neviršys HN 33:2011 reglamentuojamų triukšmo ribinių verčių.

Ataskaitoje  siūloma PŪV sanitarinės  apsaugos zona sutampa su PŪV sklypų (kad.  Nr.
4162/0100:248,  kad.  Nr.  4162/0100:649,  kad.  Nr.  4162/0100:3086)  ribomis  (bendras  teritorijos
plotas 2,4358 ha). Pagal Ataskaitoje pateiktus skaičiavimus PŪV keliama tarša už PŪV siūlomos
sanitarinės apsaugos zonos ribų neviršys nustatytų ribinių dydžių.

Išvada.  UAB  „TERRA RECYCLING“  pavojingų  ir  nepavojingų  atliekų  supirkimo  ir
perdirbimo komplekso veiklos išplėtimo Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilties g.
28, Terminalo g. 4, Terminalo g. 2 poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės
veiklos galimybėms pritariame.

Vilniaus departamento direktorė                        Rolanda Lingienė

Kornelija Bajelytė, tel. (8 5) 264 9652, el. p. kornelija.bajelyte@nvsc.lt
Edgaras Acus, tel. (8 5) 264 9657, el. p. edgaras.acus@nvsc.lt       
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