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ATRANKOS IŠVADA
DĖL SURENKAMŲ, LAIKOMŲ IR APDOROJAMŲ NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ
VEIKLOS IŠPLĖTIMO IR PAVOJINGŲ ATLIEKŲ PRADINIO APDOROJIMO
V. KRĖVĖS PR. 120 KAUNE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Informacijos pateikėjas (pavadinimas, adresas, tel.): UAB „EMP recycling“, Justina Ţurinskaitė,
tel. 8 5 243 71 53.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „EMP recycling“, Galinės k., Aviţienų sen.,
Vilniaus r.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų, metalų
(tauriųjų, spalvotųjų, juodųjų) lauţo, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) dalių,
kabelių, laidų, pakuočių atliekų (plastikinių, stiklinių, medinių), katalizatorių atliekų surinkimas
/priėmimas iš gyventojų ir įmonių, pradinis surinktų atliekų apdorojimas ir laikymas iki jų išveţimo
į UAB „EMP recycling“ centrinę įmonę ar perdavimo atitinkamiems atliekų tvarkytojams. Pradinis
atliekų apdorojimas – tai visų atliekų rūšiavimas, katalizatorių atliekų smulkinimas.
Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas). V. Krėvės pr.
120, Kaunas. Bendrovės veikla vykdoma pramoninėje miesto dalyje. Aplinkui yra: AB „Pieno
ţvaigţdės“ mechanikos dirbtuvių pastatai, UAB „Senukai“ transporto laikymo aikštelė, UAB
Vičiūnai transporto laikymo aikštelė, UAB „Kamazo servisas“ uţsiimanti transporto serviso
darbais, UAB „Selita“. Iki artimiausio gyvenamo namo yra apie 200 m.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Surinktos iš gyventojų, įmonių ir
organizacijų atliekos bus laikomos 840 m 2 sandėlyje ir šalia sandėlio esančioje teritorijoje
(640 m 2 ) pastatytuose uţdaruose konteineriuose. Tiek sandėlyje, tiek šalia esančioje
teritorijoje atliekos bus laikomos joms skirtuose konteineriuose. Veiklavietėje bus
vykdomas pirminis surinktų atliekų rūšiavimas, dedant į atskirus konteinerius šias rūšis:
elektros ir elektronikos įrangos atliekas; ENTP atliekas; kabelius bei laidus; spalvotųjų,
juodųjų, tauriųjų metalų atliekas; stiklines pakuotes, medines pakuotes, katalizatorių
atliekas. Smulkios atliekos bus sudedamos į atskirus tinklinius konteinerius, kurių vieno
talpa 1,44 m 3 . Tinkliniai konteineriai bus sudedami į vieną bendrą metalinį 37 m 3

konteinerį, kurių saugojimas bus vykdomas ir lauke ir sandėlyje. Jokie apdorojimo
procesai susiję su pavojingų skysčių nusiurbimu nebus atliekami. Veiklavietėje bus
atliekamas katalizatorių ardymas ir siekiant tiksliau nustatyti katalizatorių atliekų sudėtį,
jas planuojama smulkinti specialiu 50 kg/val. pajėgumo malūnu. Šiuo metu Kauno
veiklavietėje vykdomas katalizatorių atliekų surinkimas/priėmimas iš gyventojų ir
saugojimas, lengvųjų automobilių ir mikroautobusų duslintuvų remontas , katalizatorių
keitimas. Susikaupus tam tikram atliekų kiekiui, atliekos bus išveţamos perdirbimui į UAB „EMP
recycling“ centrinę įmonę esančią Galinės k., Aviţienių sen., Vilniaus r. Per metus iš įmonių ir
gyventojų planuojama surinkti iki 8333 t atliekų, per mėnesį iki 695 t atliekų. Didţiausias
numatytas vienu metu laikyti pavojingų atliekų kiekis – 96,3 t, o nepavojingų – 583,93 t.
Priklausomai nuo surinkto kiekio atliekos 2 ar daugiau kartų per mėnesį bus išveţamos į centrinę
įmonę perdirbimui arba atiduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumas. Atsiţvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtį Europos ekologinio
tinklo „Natura 2000“ teritorijų atţvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo
„Natura 2000“ teritorijoms nustatymas nereikalingas, nes arti saugomų teritorijų nėra, tai yra
pramoninis rajonas.
Pastabos, pasiūlymai. Planuojama ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis visų galiojančių
normatyvinių reikalavimų, uţtikrinančių leistiną poveikį aplinkai. Vadovautis Atliekų tvarkymo
įstatymo nuostatomis ir Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Prieš pradedant veiklą koreguoti Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą.
Apie priimtą atrankos išvadą pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše 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. Planuojamos veiklos teritorija
nepatenka į saugomas teritorijas, apsaugos zonas. Ţemės sklype istorinių, kultūrinių ir
archeologinių vertybių nėra. Planuojama ūkinė veikla numatoma vykdyti pramoninio gamybinio
pastato uţdaroje patalpoje, arti nėra gyvenamųjų namų, aplinkui gamybinės teritorijos. UAB
„Selita“, uţsiimanti gaiviųjų ir alkoholinių gėrimų gamyba. Planuojama teritorija yra aptverta tvora,
joje yra reikiama infrastruktūra. Neigiamas poveikis aplinkai veiklos metu neprognozuojamas.
Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Apie priimtą atrankos išvadą
informuoti visuomenę teisės aktų nustatyta tvarka.
Priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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