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Informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d.
įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo” (toliau – TIPK taisyklės) 34 punktu, įvertinome S.
Petkevičiaus įm. PETKUS, esančios Ežero g. 70 ir Ežero g. 72, Neprėkštos k., Palomenės sen.,
Kaišiadorių r., pateiktą patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau –
TIPK) leidimui gauti (toliau – Paraiška).
Iš vakarinės pusės ~ 800 m atstumu prasideda Neprėkštų kaimo tankiau apgyvendinta riba.
Artimiausias gyvenamasis namas adresu Bartkuškų k. 3. yra 161 m atstumu pietryčių kryptimi.
Artimiausia mokymo įstaiga Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla yra 4,7 km pietvakarių
kryptimi, artimiausia gydymo įstaiga – Neprėkštos medicinos punktas už 1,0 km vakarų/pietvakarių
kryptimi.
Numatoma, kad paukščiai per metus keisis maksimaliai 7 kartus, t. y. skaičiuojant abiems
paukštidėms maksimalus numatomas užauginti paukščių kiekis: 63 000 vnt. x 7 kartus = 441000 vnt.
Ventiliacinę sistemą paukštidėse sudaro stoginiai ir galiniai (sieniniai) ventiliatoriai. Esamoje
paukštidėje yra 5 stoginiai ventiliatoriai, 7 galiniai ventiliatoriai. Planuojamoje paukštidėje numatomi
7 stoginiai ventiliatoriai, 8 galiniai ventiliatoriai.
Kiekvieno auginimo laikotarpio pabaigoje susikaupęs mėšlas buldozeriu sustumiamas į lauke
prie paukštidžių esančias aikšteles. Iš aikštelių mėšlas pakraunamas į transporto priemones ir
išvežamas. Bendras numatomas mėšlo kiekis – apie 1000 t/metus.
Petkevičiaus įm. PETKUS, esančios Ežero g. 70 ir Ežero g. 72, Neprėkštos k., Palomenės sen.,
Kaišiadorių r. TIPK leidime nustatomos sąlygos:

1. Ūkinės veiklos skleidžiamų kvapų koncentracija šalia S. Petkevičiaus įmonės „Petkus“ taršos
šaltinių neviršys 4,04 OUE/m3.
Kvapo koncentracija gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų bei jų žemės sklypų
ne didesniu kaip 40 m atstumu nuo gyvenamojo namo ar nurodytų visuomeninės paskirties pastatų
nebus viršijama (ribinė 8 OUE/m3 vertė).
2. Ūkinės veiklos keliamas ekvivalentinis triukšmo lygis ties artimiausiu gyvenamuoju namu adresu
Bartkuškų k. 3: L(diena) – 41,4 dB(A), L(vakaras) – 41,1 dB(A), L(naktis) – 41,0 dB(A), neviršys
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių
gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje visais paros periodais.

Išvada: Paraiška TIPK leidimui gauti suderinta.
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