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ATRANKOS IŠVADA
DĖL KAIMO TURIZMO SODYBOS BAČKONIŲ K., ŽIEŽMARIŲ SEN.,
KAIŠIADORIŲ R. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Informacijos pateikėjas. UAB „Geosoma“ Gedimino g. 82-1, Kaišiadorys.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. Tomas Tamulionis, Daiva Bublienė
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Kaimo turizmo sodyba.
Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas).
Bačkonių k., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav., kadastrinis Nr. 4955/0005:0044, žemės ūkio
paskirties žemė, plotas 3,63 ha.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Sodyboje numatoma statyti dviejų
aukštų ~180 m² gyvenamąjį namą, ~30 m² ūkinį pastatą bei ~30 m² pirtį. Svečius planuojama
priimti gyvenamajame name. Vienu metu numatoma priimti nuo 10 iki 25 žmonių. Numatoma teikti
maitinimo paslaugas. Vanduo bus tiekiamas iš gręžinio. Buitinėms nuotėkoms tvarkyti bus įrengti
biologiniai valymo įrenginiai. Išvalytą vandenį iš valymo įrenginių numatoma išleisti į planuojamą
iškasti kūdrą. Šilumos gamyba ir karšto vandens ruošimas numatomi kietu kuru.
Žemės sklypas ribojasi su Strėvos upe, valstybine žeme, projektiniu keliu, privačiais žemės
ūkio paskirties sklypais. Arčiausiai esantys gyvenamieji pastatai nuo sklypo, kuriame formuojama
sodyba, yra apie 150 m.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumas. Sklypas nepatenka Europos ekologinio tinklo „Natūra 2000“
teritoriją ar artimą jei aplinką.

Pastabos, pasiūlymai. Išlaikyti normatyvinius atstumus nuo vandens telkinių. Nenumatyti
statybinių zonų miško naudmenose. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas ar poveikio aplinkai
vertinimo dokumentų rengėjas apie priimtą atrankos išvadą turi informuoti visuomenę Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakyme Nr.D1-370 „Dėl Visuomenės
informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir 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. Gamybiniai procesai,
kurių metu vyktų teršalų išmetimai į aplinką, nenumatomi. Sklypas nepatenka Europos ekologinio
tinklo „Natūra 2000“ teritoriją ar artimą jai aplinką. Formuojant sodybą nebus pažeisti gamtinio
karkaso nuostatai.

Sklype esančiose miško naudmenose ūkinė veikla neplanuojama ir

nenumatoma mažinti jų plotą. Buitinėms nuotėkoms tvarkyti bus įrengti biologiniai valymo
įrenginiai.
Priimta atrankos išvada. Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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