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PVSV ataskaitos atsakingi rengėjai

DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ
SURINKIMO AIKŠTELĖS
ĮRENGIMO

PVSV ataskaitos rengėjai

Inga Muliuolė

Pareigos/kompetencijos sritis
Direktorė

Laura Vanagaitė

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS

2019-03-12

Organizacija

Lina Šleinotaitė-Budrienė

UAB „Ekokonsultacijos”
(licencija Nr. VSL-308)

Aplinkosaugos ir visuomenės
sveikatos specialistė
Projektų vadovė

Jolanta Graudinytė

Aplinkos apsaugos specialistė

Kristina Pilžis

Aplinkos apsaugos specialistė
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PVSV ataskaitos organizatorius

2

DGASA Druskininkų savivaldybėje

Organizatorius: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
Adresas: Vilniaus g. 31, 62112, Alytus
Kontaktinis asmuo: ekologė Erika Mockevičienė,
tel. 8-618-67351, el. p. erika.mockeviciene@alytausratc.lt

2019-03-12
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
pagrindimas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
ir SAZ nustatymo tikslai


Atliekant ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą,
identifikuojami visuomenės sveikatai įtakos galintys turėti
veiksniai bei nustatomos galimos jų poveikio apimtys.



SAZ nustatymo tikslai apibrėžiami taip:

•

4



LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ yra reglamentuojami
tokie SAZ dydžiai atliekų tvarkymo objektams:

67 punktas. „antrinių žaliavų surinkimo bazė – 300 m“

Apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos;

„rajoniniai antrinių žaliavų surinkimo punktai – 100 m“

•

Suformuoti sveiką gyvenamąją, visuomeninės paskirties pastatų ir
poilsio aplinką;

•

Suderinti valstybės, savivaldybės, kitų fizinių ir juridinių asmenų
ar jų grupių interesus nustatant SAZ tvarkymo režimus.

2019-03-12
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206 punktas. „pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelė – 500 m“

„pavojingų atliekų surinkimo punktas – 50 m“

2019-03-12
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
pagrindimas

SAZ




Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos
priežiūros įstatymo, patvirtinto 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX886 24 straipsnio 3 punktu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, atliekant poveikio
visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės
veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, gali būti nustatyti
kitokie negu Vyriausybės patvirtinti sanitarinės apsaugos zonos
ribų dydžiai.

2019-03-12
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UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro planuojama
ūkinė veikla – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės
(toliau – DGASA) įrengimas. Šioje aikštelėje planuoja iš
fizinių asmenų priimti pavojingąsias ir nepavojingąsias
komunalines
atliekas,
jas
laikyti
konteineriuose
(pavojingosios atliekos ir EEĮ atliekos bus laikomos
konteinerinio tipo pastatuose, konteineriuose, dėžėse ar
pan.) ir perduoti šias atliekas tvarkančioms ar naudojančioms
įmonėms.

2019-03-12
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas (II)

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas (I)


Sanitarinės apsaugos zona – aplink stacionarų taršos šaltinį
arba kelis šaltinius esanti teritorija, kurioje dėl galimo
neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais
nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.



Veikla bus vykdoma sklype, adresu Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav.



Bendras sklypo plotas – 7,1540 ha, DGASA teritorijos plotas - 0,15 ha



Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kitos paskirties, naudojimo būdas –
atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos.



Į aikštelę per metus numatoma priimti:
o iki 900 t/metus nepavojingųjų komunalinių atliekų (didžiausias vienu metu
laikomas atliekų kiekis - 173 t);
o iki 100 t/metus pavojingųjų komunalinių atliekų (didžiausias vienu metu
laikomas atliekų kiekis – 24 t).

9
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas (II)
Artimiausia gyvenamoji aplinka:

2019-03-12
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vakarų, pietvakarių ir pietų kryptimis esančios gyvenamosios paskirties
teritorijos, nuo PŪV teritorijos nutolusios apie 32 m ir didesnius atstumu
(Druskininkų sav., Viečiūnai, Perkūno g. 15, 17, 19, 21, 23 ir 25);



vakarų kryptimi esančios gyvenamosios paskirties teritorijos nutolusios nuo
PŪV apie 86 m atstumu,



pietryčių pusėje esantys gyvenamosios paskirties pastatai, nutolęs nuo PŪV
teritorijos apie 178 m atstumu.

2019-03-12
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Technologinis procesas


Pagrindinė planuojama veikla –
priėmimas iš fizinių asmenų.



Į aikštelę priimtos nepavojingosios atliekos (antrinės žaliavos, naudotos
padangos, biologiškai skaidžios atliekos, statybos ir griovimo atliekos,
tekstilės gaminiai, didelių gabaritų atliekos, metalų laužo atliekos ir pan.)
bus laikomos joms skirtuose konteineriuose kieta danga dengtoje
aikštelėje.

nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų



Pavojingosios atliekos (įv. EEĮ atliekos; dažų, lakų, tirpiklių, alyvos atliekos;
statybos ir griovimo atliekos; atliekos, kuriose yra gyvsidabrio; dienos
šviesos lempos; baterijos ir akumuliatoriai; pakuotės, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų likučių, ar kurios yra jomis užterštos; tepalų filtrai;
kitos pavojingųjų sudedamųjų dalių bei įv. kitos komunaliniame atliekų
sraute susidarančios pavojingosios atliekos) bus laikomos konteinerinio tipo
pastate įrengtose patalpose.

2019-03-12
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Technologinis procesas

Technologinis procesas


Vanduo ir nuotekų tvarkymas.

Į DGASA priimti nebetinkami naudoti baldai, esant poreikiui bus
rankiniu būdu ardomi, atskiriant medieną ir kitas mechaninio atliekų
rūšiavimo atliekas. Ši atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma kieta
danga dengtoje aikštelėje.



Į DGASA priimtoms EEĮ atliekoms pirmiausiai bus atliekamas
atliekomis tapusių daiktų tinkamumo ar pritaikomumo naudoti
pakartotinai nustatymas. Nustačius, kad EEĮ atliekos yra tinkamos
pakartotinai naudoti, jos bus atskiriamos ir pastate laikomos atskirai
nuo atliekų.



Surinkus pervežimui tinkamą kiekį atliekų, jos bus perduodamos šias
atliekas tvarkančioms įmonės.
2019-03-12



Vanduo bus naudojamas tik buitinėms reikmėms.



Vanduo bus tiekiamas centralizuotai iš miestelio vandentiekio tinklų arba
atvežamas nešiojamoje taroje.



Planuojama, kad per metus bus sunaudojama iki 6 m3 vandens.



Buitinės nuotekos bus išleidžiamos į buitinių nuotekų tinklus.



Paviršinių nuotekų tvarkymui bus įrengti paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo
tinklai, vietiniai valymo įrenginiai.

19
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Oro tarša

Apskaičiuotos iš autotransporto išsiskiriančių teršalų pažemio koncentracijos



2 m nuo kelio atstumu

PŪV metu išmetimų iš stacionarių oro taršos šaltinių nebus.
Pradėjus vykdyti PŪV padidės į sklypą atvažiuojančio autotransporto
srautas. PŪV organizatoriaus duomenimis, numatoma, kad į sklypo
teritoriją gali atvažiuoti vidutiniškai iki 3 lengvųjų automobilių per val.
ir 1 sunkiasvoris automobilis kas antrą dieną.
Iš autotransporto išsiskiriančio oro teršalų koncentracijos kelio aplinkoje
apskaičiuotos naudojant Tiltų ir kelių projektavimo vadovo atrankos
metodą.
2019-03-12

2 m nuo kelio atstumu

10 m nuo kelio atstumu

Cmaks

Cmaks /RV

Cmaks

Cmaks /RV

Cmaks

Cmaks /RV

Cmaks

Cmaks /RV

ug/m3

ug/m3

vnt. dl.

ug/m3

vnt. dl.

ug/m3

vnt. dl.

ug/m3

vnt. dl.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8 val.

10 mg/m3

0,00011
mg/m3

0,000011

0,00009
mg/m3

0,000009

0,0004
mg/m3

0,00004

0,00039
mg/m3

0,000039

metų RV, nustatyta
žmonių sveikatos
apsaugai

40

1

Anglies monoksidas

0,0005

0,02

0,00025

0,01

30

Kietosios dalelės
(KD10)

metų

40

0,0017

0,00004

0,0016

0,00004

LOJ

0,5 val.

-

0,00021

-

0,00017

-

0,00067

0,00125

0,001

0,05

metų RV, nustatyta
augmenijos apsaugai
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Oro tarša

10 m nuo kelio atstumu

vidurkis

Azoto oksidai



Autotransportui važiuojant keliu, nutiestu nuo
Verpėjų g. iki DGASA

Autotransportui važiuojant Verpėjų g.
Ribinė vertė (RV)
Teršalas
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0,00033

0,04

0,00167

0,01

2019-03-12
0,00078

0,0013

0,00025

-

22

0,005

0,00013

0,0007

-

Kvapai
PŪV metu kvapai neišsiskirs, nes:



Vadovaujantis gautais rezultatais galime teigti, kad iš autotransporto į
aplinkos orą išmetamų teršalų didžiausios koncentracijos, įvertinus ir
foninį aplinkos oro užterštumą, neviršija ir net nesiekia ribinių verčių, o
ir pati autotransporto keliama oro tarša yra momentinė.

2019-03-12
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Į DGASA bus priimamos tik sąlyginai švarios antrinės žaliavos,



kaip biologiškai skaidžios atliekos į aikštelę bus priimamos tik žaliosios
atliekos (medžių, krūmų šakos ir pan.),



DGASA bus vykdoma tik atliekų laikymo veikla, t.y. jokie atliekų
terminiai, cheminiai apdorojimo procesai nebus vykdomi.

2019-03-12
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Triukšmo vertinimas

Triukšmas



Sklype pagrindiniu triukšmo šaltiniu, galinčiu turėti įtakos
aplinkinių teritorijų esamo triukšmo lygio pokyčiui, bus
transporto priemonės.


Stacionarių triukšmo šaltinių PŪV teritorijoje nebus.

2019-03-12

Atliekant su PŪV susijusio triukšmo vertinimą, buvo analizuojami du
variantai:
o

transporto prognozuojamas triukšmo lygis PŪV teritorijoje.

o

prognozuojamas transporto triukšmo lygis rajoniniame kelyje.

Buvo vertinami šie valandiniai autotransporto srautai:
o

3 lengvieji automobiliai/val.

o

1 sunkiasvoris automobilis gali atvažiuoti kas antrą dieną, bet triukšmo
skaičiavimuose jis įvertinamas kartu su maksimaliu srautu.

25
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Triukšmo vertinimas




Viešinamoje PVSV
ataskaitoje buvo
įvertintas
nepalankiausia
situacija – arčiausiai
gyvenamųjų
teritorijų



Druskininkų
savivaldybė
įvertinus visas
privažiavimo
galimybes pasirinko,
kad į DGASA
privažiavimą palikti
tik per pačią sklypo
teritoriją (raudona
spalva nurodytas
kelias)

PAV atrankos
dokumente buvo
vertinami du į
DGASA patekimo
keliai
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Prognostinis triukšmo vertinimas


Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.



Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa CadnaA
(Computer Aided Noise Abatement).



Triukšmo lygio skaičiavimai buvo atlikti įvertinus tai, kad DGASA dirbs 255
dienas per metus šiomis darbo valandomis:



Atsižvelgiant į darbo valandas autotransporto triukšmo skaičiavimai buvo
atlikti dienos laikotarpiu.
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II - VI nuo 9.00 val. iki 18.00 val.
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Siūlomos planavimo alternatyvos,
emisijos kontrolė, monitoringas ir pan.

Triukšmo sklaidos rezultatai
Vieta
Planuojamos ūkinės veiklos sklypo riba
Artimiausia gyvenamoji aplinka
(kai autotransportas važiuoja rajoniniu
keliu)
HN 33:2011
Artimiausia gyvenamoji aplinka
(kai autotransportas važiuoja rajoniniu
keliu)
HN 33:2011

Apskaičiuotas ekvivalentinis triukšmo rodiklis,
dBA
L(diena)

L(vakaras)

L(naktis)

47-54

-

-

34,1

55
41,4
65
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-
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Aikštelėje susidariusios paviršinės nuotekos privalo būti surenkamos,
valomos vietiniuose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose ir tik
išvalytos iki leistinų normų būtų išleidžiamos į tinklus ar gamtinę aplinką;



Turi būti atliktas darbo vietų ir profesinės rizikos vertinimas.
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Rizikos mažinimo priemonės
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Išvada



Į DGASA priimamos atliekos turi būti identifikuojamos.



Kontroliuoti, kad į DGASA priimtos atliekos būtų laikomos tik
joms skirtose vietose.



Pavojingąsias atliekas, kurias reikia patalpinti į talpas, esančias
pavojingųjų atliekų patalpoje, išskirstys DGASA atliekų
priėmėjas, naudodamas asmenines apsaugos priemones ir
vadovaudamasis pareigybine instrukcija.
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Įvertinus UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro
planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir apimtis, fizikinės ir
cheminės taršos galimybę PŪV teritorijoje ir už jos ribų,
siūlome nustatyti SAZ ribas su DGASA teritorijos ribomis.
Siūlomos SAZ dydis – 0,15 ha.
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Pasiūlymus PVSV klausimais galima teikti raštu:
UAB „Ekokonsultacijos“
J. Kubiliaus g. 6-5 kab., Vilnius
Tel. (8 5) 274 54 91
el. paštas: info@ekokonsultacijos.lt
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