INFORMACIJA apie planuojamos naudoti Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies galutinę atrankos išvadą dėl
poveikio aplinkai vertinimo
1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Skaldenis", Pušų g. 6-1, Viktariškių k., Vilniaus r., LT-13111. Įmonės kodas
303361539. Tel. nr. +370 686 08048. El. paštas: uabskaldenis@gmail.com.
2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies naudojimas.
3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus rajonas, Riešės seniūnija, Pašilių kaimas.
4.Persvarstoma atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2016-03-10 d. priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A42422, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5.Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Visuomenės sveikatos centro 2016-03-24 d. raštas Nr. 12(12.37)-2-3892 ir 2018-07-31
d. fizinio asmens Tomo Lapės prašymas persvarstyti priimtą atrankos išvadą.
6.Pagrindiniai motyvai (sutrumpintai), kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: 6.1. Į PŪV teritoriją
saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. 6.2. PŪV
atitinka rajono bendrojo plano sprendinius. 6.3. Karjerą eksploatuojanti įmonė numato prižiūrėti išvežimo žvyrkelio atkarpą iki
magistralinio kelio ir užtikrinti gerą jos būklę. 6.4. Technogeninei apkrovai sumažinti PŪV metu bus naudojami našūs
šiuolaikiniai mechanizmai. 6.5. Nuimtas dirvožemio sluoksnis bus susandėliuojamas pylimuose, o rekultivuojant karjerą pilnai
atstatytas. 6.6. Palei karjero pakraštį suformuotas dirvožemio pylimas tarnaus kaip apsauginis barjeras nuo triukšmo bei
vizualinės taršos, o jo aukštis sieks iki 3 m, plotis – per 12 m. Pylimai bus formuojami artimiausių gyvenamųjų teritorijų
kryptimi. 6.7. Baigus naudingųjų išteklių gavybą, buvusio karjero vietoje bus suformuota vidutiniškai per 7 m gylio įduba, kuri
bus apsodinama mišku. 6.8. Triukšmo skaičiavimai rodo, kad artimiausioje sodyboje suminis triukšmo lygis sieks 53,78 dB(A) ir
neviršys HN 33:2011 nustatytų ribinių dydžių. 6.9. Vertinant veiklos poveikį aplinkos orui gauta, kad artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje oro teršalų koncentracijų ribinės vertės nesieks ir neviršys leistinų ribinių verčių. 6.10. PŪV metu atliekos nesusidarys.
Buitinės ir kasybos technikos naudojimo atliekos bus perduodamos atitinkamų atliekų surinkėjams ir nebus kaupiamos karjere.
6.11. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas persvarstymo metu pasisakė, kad PŪV
nereikalinga atlikti PAV. 6.12. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2018-08-23 raštu Nr. 3-26-1193(10.1-26E)
pritarė dėl neprivalomo PŪV PAV. 6.13. Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamento Vilniaus
skyrius nedalyvavo persvarstant atrankos išvadą ir išvadų dėl PŪV PAV nepateikė.
7.Priimta galutinė atrankos išvada atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2018-10-30 d. Nr. (30.4)-A4(e)-1984,
kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

