Visuomenės informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo
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1. Teiginys visiškai neatitinka
tikrovės.
8 km atstumas (spindulys) padengtų visą
Vilniaus miesto senamiestį ir didžiąją
dalį centrinės miesto dalies, kuri
apgyvendinta labai tankiai. Šalia šios
įmonės aktyviai vystomas ir plečiamas
gyvenamasis KALNĖNŲ mikrorajonas,
kuris yra kitoje Minsko plento pusėje, t.
y. nutolęs apie 200 m. bei Vilniaus
rajono KURPIONIŠKIŲ bei NEMĖŽIO
gyvenvietės, esančios ties atliekų
surinkimo aikštelės sklypo riba ir kuriose
reglamentuota gyvenamoji statyba.
Atkreipiame dėmesį, kad prie pat
surinkimo aikštelės (iš karto už
įmonės tvoros) yra gyvenamieji
namai. Todėl šios aikštelės įkūrimo
atveju šioje vietoje bus tiesioginė žala
gyventojų sveikatai.
Todėl (tuo atveju, jeigu nebus atsižvelgta
į Kuprioniškių gyventojų reikalavimą
neleisti veikti atliekų surinkimo
aikštelei) siūlytume aplink šią visą
įmonės teritoriją apsodinti apsaugine
bent 50-100 metrų pločio gyvų medžių
juosta, kuri bent minimaliai apsaugotų
aplinkinių rajonų gyventojus.
2. Buitinės nuotekos.
Privalo būti prijungtos prie centralizuotų

nuotekų surinkimo tinklų arba išspręstas
realiai buitinių nuotekų surinkimo ir
išvalymo klausimas. 10 m3 arba 3
rentinių duobė (šikduobė), negali
atitikti šių dienų reikalavimams net
kaimo trobelėje ir už tai yra griežtai
baudžiami net jų gyventojai.
3. Gamybinės nuotekos.
Privalo būti prijungtos prie centralizuotų
nuotekų surinkimo tinklų arba išspręstas
realiai pavojingų gamybinių nuotekų
surinkimo ir išvalymo nuo pavojingų
naftos ar kitų pavojingų produktų
klausimas, nes šiuo metu realiai viskas
primityviai leidžiama susigerti į gruntą.
4. Paviršinės nuotekos.
Privalo būti prijungtos prie centralizuotų
nuotekų surinkimo tinklų arba išspręstas
realiai paviršinių nuotekų surinkimo ir
išvalymo nuo pavojingų naftos
produktų klausimas, nes šiuo metu
realiai viskas primityviai leidžiama
susigerti į gruntą.
5. PAV turėtų būti pažymėta, kad
susidariusias alyvos, naftos produktų,
plastikus, medienos ir kt. atliekas
draudžiama deginti, naudoti šildymo ar
kitų energijos rūšių gamybai. Juo labiau,
kad įmonės teritorijoje planuojama
statyti 3 (tris) katilus, kurių kuro
paskirtis/ir
kuro
rūšis
neįvardinta/neaiški.
Nėra numatytos/aprašytos dūmų valymo
technologija.
Atkreiptinas dėmesys, kad dujotiekio
teritorijoje nėra/duomenų neturime.
6. PAV turėtų būti pažymėta, kad
veikla gali būti vykdoma tik DARBO
dienų tam tikromis valandomis pvz.
8:00-17:00, Kitu laiku veikla
nevykdoma-DRAUDŽIAMA, visi
įrenginiai ir atliekų priėmimą stabdomi
po šio laiko.
Atkreipiamas dėmesy, kad dabar veikla
vykdoma ir savaitgaliai, ir šv. dienomis
bei neapibrėžta kada prasideda vakaras.
Vyksta tiek triukšmo procesai (girdisi už
1 km (1000 m) Kuprioniškio

gyvenvietėje), tiek oro tarša (deginimas).
7. Visiškai neatitinka patvirtintų
nustatytų – 300 m. bei neaišku, kokiai
kriterijais ar panaudotomis priemonėmis
remiantis šis atstumas mažinamas 10
(dešimt) kartų. Juo labiau, kad artimiausi
gyvenamieji namai stovi už tvoros ir
patenka į visų rūšių pavojingas teritorijas
(padidinto triukšmo, kvapų ir kt.)
Todėl teiginys <...Į siūlomą SAZ
gyvenamieji namai nepatenka...>,
visiškai neatitinka tikrovės.
Be to dideli pastatai ne ekranuoja ir
sumažina triukšmą, bet priešingai, jį
atspinti ir susitirpina gyventojų link.
<galimai tarši zona paslenkama į rytų
pusę 50 m.>, kaip tik į gyvenamųjų namų
pusę.
Nėra
numatoma
jokia
,,žalioji“
skiriamoji zona, kuri sumažintų
triukšmo, kvapų, garsų keliamą,
,,vizualinę“ (sukrauti daugiabučio namo
dydžio metalo ir kt. atliekų kalnai) tarša.
8. Visiškai neatitinka patvirtintų
nustatytų SAZ – 500 m.
Į siūlomą SAZ ar Sanitarinės apsaugos
zoną gyvenamieji namai nepatenka.
Bei neaišku, kokiais kriterijai, ar
panaudotomis priemonėmis remiantis šis
atstumas mažinamas 10 (dešimt) kartų.
Juo labiau, kad artimiausi gyvenamieji
namai stovi už tvoros.
Nėra numatoma jokia ,,žalioji“
skiriamoji zona, kuri sumažintų
triukšmo, kvapų, garsų keliamą,
,,vizualinę“ (sukrauti daugiabučio
namo dydžio metalo ir kt. atliekų
kalnai) tarša.
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