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ATRANKOS IŠVADA
DĖL ŢEMĖS ŪKIO TECHNIKOS TECHNINIO APTARNAVIMO CENTRO STATYBOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Informacijos pateikėjas. Projekto vadovas Jonas Šarakauskas Nepriklausomybės a. 7-5,
44240 Kaunas.
Planuojamos ūkinės veiklos uţsakovas. UAB „Agrokoncernas“ Uţnerio g. 15, Kaunas.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Ţemės ūkio technikos techninio aptarnavimo
centro statyba.
Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas). Ţemės
ūkio paskirties sklypai Babtų k., Kauno r., kadastriniai Nr.5203/0003:467, plotas 0,5264 ha,
Nr.5203/0003:470, plotas 0,1641 ha, Nr. 5203/0003:23, plotas 1,78 ha.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Planuojama ţemės ūkio technikos
techninio aptarnavimo centro statyba. Centrą sudarys du pastatai – pirmuoju etapu numatoma statyti
3000 m2 bendro ploto pastatą, antruoju etapu – 1000 m2 pastatą. Prie pastatų numatoma įrengti ~
50 vietų automobilių stovėjimo aikštelę. Gamyba teritorijoje nenumatoma. Pastatuose bus laikoma
ţemės ūkio technika, atliekamas jos techninis aptarnavimas. Perspektyvoje numatoma įrengti ţemės
ūkio technikos pardavimo saloną, tačiau pagrindine veikla liks garaţai ir aptarnavimo centras.
Numatoma įrengti artezinį gręţinį ir buitinių nuotekų valymo įrenginius. Nuo kietųjų dangų lietaus
vanduo ir vanduo iš technikos aptarnavimo patalpų bus renkamas ir valomas lietaus nuotekų
valymo įrenginiuose, naftos produktų gaudyklėse.
Artimiausias gyvenamasis namas nuo planuojamos teritorijos (sklypo ribų) nutolęs ~220 m
atstumu, o nuo planuojamo statyti pastato ~270 m atstumu. Planuojami sklypai ribojasi su vienu

privačiu ţemės ūkio paskirties sklypu, automagistrale A1, kitapus Vėrupės gatvės esančiomis
komercinės ir pramoninės paskirties teritorijomis ir veikiančia degaline.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumas. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją.
Pastabos, pasiūlymai. Uţsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie
priimtą atrankos išvadą turi pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Ţin., 2005, Nr.933472, 2011, Nr.108-5122) nustatyta tvarka. Uţsakovas 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. Teritorija nepatenka į
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Gamybiniai procesai, kurių metu vyktų teršalų
išmetimai į aplinką, nenumatomi. Paviršinės ir buitinės nuotekos bus valomos nuotekų valymo
įrenginiuose. Veiklos metu susidariusios pavojingos atliekos bus rūšiuojamos, apskaitomos ir
priduodamos tokias atliekas turinčiai teisę utilizuoti įmonei.
Priimta atrankos išvada. Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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