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LYDRAŠTIS
2018 m. rugpjūčio 08 d.
Kaunas
DĖL PAV ATRANKOS
UAB „Kauno švara“ teikia PAV atranką po pastabų dėl Pakuočių ir antrinių rūšiavimo veiklos
praplėtimo po pastabų.
Atsakymai į gautas AAA pastabas, 2018-05-16 raštas Nr. (28.2)-A4-4669:
1. Pateiktame dokumento tituliniame lape PŪV numatoma - pakuočių i antrinių žaliavų rūšiavimas,
tačiau Atrankos informacijos II sk., 3 p., 9 p. nurodomas PŪV pavadinimas - nepavojingų medienos
atliekų tvarkymas. Tikslinkite, nurodydami tikslų PŪV pavadinimą (ūkinės veiklos pavadinimas turi
atitikti ir planuojamos ūkinės veiklos aprašyme H sk. pateikiamą pavadinimą ir veiklą).
Atsakymas: Į pastabą atsižvelgta ir informacija pataisyta.
2. Papildykite informaciją detaliai aprašant vykdomos ir PŪV technologijas ir pajėgumus. Nurodykite
esamą didžiausią vienu metu laikomą atliekų kiekį t/m. PŪV technologija turi būti detaliai aprašyta, ne
tik nurodomi kiekiai II sk. 2 ir 3 lentelėse. Tikslinkite informaciją apie atliekų laikymo zonas ir jų
plotus, kur jos yra ar bus įrengtos (patalpose ar lauke), nurodykite kur bus dedamos supresuotų atliekų
pakuotės. Pateiktas 3 priedas neinformatyvus ir neįskaitomas.
Atsakymas: Informacija pakoreguota žiūrėti PAV atrankos II skr. Puslapis 8 ir priedą Nr. 3.
3. Patikslinkite 7 p. informaciją apie esamą ir planuojamą naudoti vandens poreikį, kiekius (m3/p,
m3/m).
Atsakymas: informacija papildyta PAV atrankos punktas 7. Vanduo bus naudojamas tik buitinėms

reikmėms. 0,200 m3/h, 5 m3/p ir 1825 m3/m.
4. Užpildykite Atrankos informacijos 8 p.
Atsakymas: Informacija papildyta. Žiūrėti punktą 8 puslapis 11. „Eksploatuojant transportą ir

techniką planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma sunaudoti apie 500 t/m dyzelino. UAB
„Kauno švara“ kurą transportui ir technikai pirks mažmeninės prekybos tinkle (degalinėse).
Elektros energija įmonėje bus naudojama tik administracinio posto su buitinėmis patalpomis
aptarnavimui (šildymui, apšvietimui, elektros prietaisų darbui), todėl per metus objekte bus
sunaudojama tik apie 6000 kWh elektros energijos. Sunaudotas elektros energijos kiekis bus
apskaitomas pagal įmonės teritorijoje sumontuotą el. skaitiklį.
Papildomi energetiniai resursai planuojamos ūkinės veiklos metu nebus naudojami.
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5. Tikslinkite 9 p. pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų susidarymas, nurodant atliekų susidarymo vietą,
esamą ir planuojamą jų kiekį ir tvarkymą. Tikslinkite šiame punkte PŪV pavadinimą (neaišku apie ką
rašote).
Atsakymas: 9 punktas papildytas žiūrėti 12 puslapyje.
6. Tikslinkite 10 p. apie susidarančias nuotekas (buitines), jų kiekius (nt3/p. m /m).
Atsakymas: 10 punktas papildytas, žiūrėti psl. 13 „Buitinėms reikmėms sunaudojamas vandens

kiekis yra 0,200 m3/h, 5 m3/p ir 1825 m3/m, tiek planuojama susidarys ir buitinių nuotekų,
kurios yra išleidžiamos į centralizuotus UAB Kauno vandenys tinklus pagal sutartį.“
7. Tikslinkite informaciją apie paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius. Paviršinių nuotekų tvarkymas
turi būti vykdomas vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu N r. D1 -193 „Dėl Paviršinių nuotekų
tvarkymo reglamento patvirtinimo,? reikalavimais. Pateikite teritorijos planą su pažymėtomis vietomis
nuo kurių susidarys paviršinės nuotekos (nurodykite plotus (ha), dangas, kiekius). Nurodote, kad galimai
teršiama teritorija pažymėta 4 priede, tačiau jo nėra pridėta.
Atsakymas. Priedas pridėtas Nr. 3.
8. Pateikite pilnai užpildę informaciją apie cheminės taršos susidarymą (oro. dirvožemio, vandens
teršalų, nuosėdų susidarymą) preliminarius jų kiekius, vertinkite ir pateikite skaičiavimus apie galimą
oro taršą iš transporto priemonių srautų, susijusių su PUV.
Atsakymas: Papildytas PAV atrankos 11 punktas, žr. 13 psl.
9. Nenurodytas energijos išteklių naudojimo mastas.
Atsakymas: PŪV PAV atrankos 8 punkte nurodytas išteklių sunaudojimas žr. 11 psl.

Eksploatuojant transportą ir techniką planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma sunaudoti
apie 500 t/m dyzelino. UAB „Kauno švara“ kurą transportui ir technikai pirks mažmeninės
prekybos tinkle (degalinėse).
Elektros energija įmonėje bus naudojama tik administracinio posto su buitinėmis patalpomis
aptarnavimui (šildymui, apšvietimui, elektros prietaisų darbui), todėl per metus objekte bus
sunaudojama tik apie 6000 kWh elektros energijos. Sunaudotas elektros energijos kiekis bus
apskaitomas pagal įmonės teritorijoje sumontuotą el. skaitiklį.
Papildomi energetiniai resursai planuojamos ūkinės veiklos metu nebus naudojami.

10. Tikslinkite atstumą iki artimiausių gyvenamųjų namų (artimiausi gyvenamieji namai S. Raštikio g.
Nr. 65 irNr. 61, o ne S. Raštikio g. Nr. 1).
Atsakymas: informacija pataisyta žr. 28 punktą 28-29 psl.
11. Patikslinkite informaciją apie veiklos sąlygojamą triukšmą ir su ja susijusių transporto srautų keliamo
triukšmo poveikį artimiausiai visuomeninei bei gyvenamajai teritorijai bei atitiktį Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei
jų aplinkoje”, patvirtintos Lietuvos sveikatos apsaugo;; ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr.V604 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:201 1 ..Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" patvirtinimo" reikalavimams. Neteisingai nurodytas
atstumas iki artimiausių gyvenamųjų namų, ko pasėkoje, triukšmo lygio formulėje skaičiavimas yra
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neteisingas.
Atsakymas: Informacija papildyta žr. 13 punktą.
12. Papildykite informaciją, nurodant ar PŪV atitinka Kauno miesto teritorijos bendrojo plano
sprendinius (aprašykite apie PŪV leistinumą šioje vietoje).
Atsakymas: informacija papildyta. Žr. punktą 20 psl.17.
13. Atrankos informacijoje nurodote, kad žemės sklypo, kuriame numatoma vykdyti PŪV paskirtis kita, naudojimo būdas - komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų teritorijos. Atkreipiame
dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 21 str. 1 p. nuostata, kuri nustato
prievolę žemės savininkams ir kitiems naudotojams naudoti žeme pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir
naudojimo būdą bei vadovaujantis Žemės naudojimo būdų ir turinio aprašu, patvirtintu 2005-01-20
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. 3D37/D1-40 „Dėl Žemės naudojimo būdų ir turinio aprašo patvirtinimo“, atliekų naudojimo, atliekų
paruošimo naudoti ar šalinti, atliekų si rinkimo ir atliekų laikymo statiniams ir įrenginiams naudojimo
būdas turi būti - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Atsakymas: Šiuo metu yra pateiktas prašymas Kauno miesto savivaldybei dėl žemės paskirties
pakeitimo. Žemės paskirtis bus pakeista iki kol įmonė pradės vykdyti veiklą.
14. Papildykite ir sukonkretinkite 34 p. informaciją apie numatomas pramones galimam reikšmingam
neigiamam poveikiui aplinkai išvengti.
Atsakymas: Punktas papildytas žr. 34 psl.
15. Nepateikta PŪV organizatoriaus ir PAV dokumentų rengėjo pasirašyta laisvos formos deklaracija,
kurioje būtų nurodyta, kad jo įgaliotas PAV dokumentų rengėjas atitinka Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte
nustatytus reikalavimus.
Atsakymas: Deklaracija pateikiama priedas Nr. 10

Atsakymai į gautas pastabas iš NVSC, 2018-05-07, Nr. (2-11 14.3.5 E)2-199268
1. Remiantis 2005 m. gruodžio 30 d. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių

nurodymų IV skyriaus 28.1. p. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai turi būti
pateiktas atsižvelgiant į foninį užterštumą.
Atsakymas: Yra pateikta informacija PŪV atrankos punkte: 30.1. gyventojams ir visuomenės
sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl
fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį užterštumą), biologinės taršos, kvapų (pvz., vykdant
veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto,
gamybos proceso ypatumų ir pan.);
2. Nėra aišku, kaip bus užtikrintas užterštų, pavojingų atliekų (Atrankos informacijos 11 psl.)

laikymas, išvengiant neigiamo poveikio aplinkinių gyventojų bei visuomenės sveikatai.
Atsakymas: atsižvelgta į pastabą yra pakoreguotas PAV atrankos 9 punktas 11 psl.
3. 28 Atrankos informacijos dalis nesutampa su kitur paraiškoje pateikta informacija.

Atsakymas: Pataisytas 28 punktas.
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4. Nepateikti visi nurodyti priedai (preso specifikacijos, registrų išrašai, sklypo planas ir kt.).

Atsakymas: Priedai pateikti.
5. Nėra pagrįsta, kodėl atstumas iki artimiausios gyvenamosios teritorijos nurodomas apie 102 m.
Nėra aiškiai nurodytos artimiausios gyvenamosios teritorijos (adresai, atstumai, atžymėjimai
teritorijos plane). Pagrįsti, kodėl atstumas iki artimiausios gyvenamosios teritorijos matuojamas prie
namo S. Raštikio g. Nr. 1 , o ne prie Nr. 65, Nr. 61.
Atsakymas: informacija pataisyta žr. 28 punktą 28-29 psl.

Aplinkosaugos vyriausioji specialistė

Eglė Laukaitytė
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