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ATRANKOS IŠVADA DĖL DEGALINĖS, SANDĖLIAVIMO BEI KOMERCINIŲ –
ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
1. Informacijos pateikėjas – UAB „Inžinerinės projekto dalys“, Savanorių pr. 241-46, LT 50185
Kaunas, rengėjas Linas Povilaitis, tel. 86 14 88190.
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB „Ferikas“ , Pakalnės g. 5B, Domeikava, Kauno
r., kontaktinis asmuo Vytautas Kudzys; tel. +370 686 47999.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Degalinės, sandėliavimo bei komercinių administracinių pastatų statyba.
4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Kauno
rajone, Alšėnų sen., Kampiškių k., sklypuose kad. Nr. 5247/0007:498 (Baltijos g.41, plotas –
5,6829 ha), kad. Nr. 5247/0007:889 (Baltijos g.43, plotas -0,9912 ha), kad. Nr. 5247/0007:61
(Baltijos g. 45, plotas – 2,2886 ha), kad. Nr. 5247/0007:67 ( plotas – 3,9000 ha). Teritorija yra šalia
magistralinio kelio Nr. A5 Kaunas - Marijampolė – Suvalkai.
5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – Planuojamą teritoriją numatoma sujungti
ir padalinti į 13 sklypų juose numatant pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties objektų
statybą. Vienas iš projektuojamų sklypų skirtas degalinės statybai. Šios degalinės statyba buvo
numatyta parengtame ir 2005-09-22 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-198
patvirtintame detaliajame plane. Rengiamu detaliuoju planu sumažinamas degalinės sklypo plotas,
tačiau degalinės vieta nekeičiama. Degalinės statybai gautas gretimo sklypo savininkų sutikimas.
Kituose sklypuose bus statomi sandėliavimo pastatai su administracinėmis ir komercinėmis
patalpomis. Numatomas įvairių gaminių, medžiagų (išskyrus cheminius produktus ar kitas
kenksmingas prekes) sandėliavimas, ekspozicija, reklama ir realizavimas. Visų sklypų ribose

planuojamos automobilių stovėjimo aikštelės - administracinėms patalpoms (po 1 vietą 25 m2
ploto), parduotuvėms (po 1 vietą 60 m2 ploto), bei sandėliams (po 1 vietą 100 m2 ploto). Patalpų
šildymui bus suprojektuoti dujiniai oro šildytuvai bei katilinės. Numatoma, kad šildymui bus
sunaudojama ~ 900 tūkst. m3 gamtinių dujų.
Planuojamas prisijungimas prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Pagal Kauno rajono
savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą,
patvirtintą Kauno rajono savivaldybės 2008-11-20 sprendimu Nr. TS-385 centralizuoti nuotekų
tinklai Kalvarijos gatve (apie 500 m nuo nagrinėjamos teritorijos) bus nutiesti iki 2014 metų
pabaigos. Lietaus vandens surinkimui nuo kietų dangų projektuojami nuotekų valymo įrenginiai su
naftos gaudyklėmis.
Ūkinės veiklos metu susidarančios atliekos bus rūšiuojamos ir priduodamos atliekas tvarkančioms
įmonėms.
51. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinkle “Natura 2000” teritorijoms
reikšmingumas. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo
“Natura 2000” teritoriją ar artimą jai aplinką.
6. Pastabos ir pasiūlymai.
6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas apie priimtą atrankos išvadą turi informuoti visuomenę
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr.D1-370 “Dėl Visuomenės
informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatyta tvarka ir apie atliktą visuomenės supažindinimą raštu
informuoti atsakingą instituciją.
6.2. Tvarkant paviršines nuotekas vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02
įsakymu Nr.D1-193 “Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo”.
7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą.
7.1. Nagrinėjama teritorija patenka į prioritetines teritorijas numatytas pramonės, logistikos ir
komercijos objektų plėtrai ir atitinka Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius.
7.2. Planuojama teritorija nepatenka į “Natura 2000” teritoriją ar artimą jai aplinką.
7.3. Planuojamas prisijungimas prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.
7.4. Patalpų šildymui numatoma naudoti gamtines dujas deginančius katilus bei oro šildytuvus
turinčius CE ženklą.
8. Priimta atrankos išvada. Planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėja
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