PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO
REIKALAVIMAI
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naudojimo planu numatoma pakeisti 2,9755 ha sklypo (kad. Nr.84530002181),
naudojimo
kitos paskirties
naudojimo
-

Planuojamoje teritorijoje numatoma

4

telkinio eksploatacija, o

k.
sen.,
r.
teritorijos (N), naudojimo

bus naudojami statybose,

Kasant planuojamoje teritorijoje po 10
per metus, karjeras bus eksploatuojamas apie 11
gavyba
intensyvi,
karjero
bendroji
apkrova aplinkai nebus
Juolab, kad
karjere nebus.
Tokio telkinio naudojimas nesukels
poveikio aplinkai ir
telkinio
buities
Artimiausios
yra apie 9 m pietus nuo
teritorijos ribos.
kasybos zonos
sluoksnis bus nustumiamas
kasybos zonos ribos ir sustumiamas 7-10 m
ir 3 m
kuris po karjero
bus naudojamas
karjero
rekultivuoti.
grunto pylimas tarnaus apsaugai nuo kasybos

N, N1

Projektuojamo sklypo esamos ribos
Kasybos zonos riba

Kelio apsaugos zonos riba

Kasybos zona
Apsauginio pylimo statybos zona

Jokios kitos
energetiniai
ir tepalus kasybos
nebus naudojamos.
Tepalai ir dyzelinis kuras bus
telkinio naudotojo technikos laikymo ir aptarnavimo vietoje, o ne karjere.
naudojimas ar saugojimas karjere - nenumatomas. Kasybos
remontas ir techninis aptarnavimas karjere nebus
atliekamas.
darbo vietos dislokacija numatoma
apsauginio grunto pylimo
Sausros metu numatomas
laistymas.
naudojimo plane bus numatytos tokios technologijos, kurios
veikia
numatoma rekultivuoti
tai
karjero
bus
dangos
Tai leis
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Servitutai: nustatomas III kat. kelio servitutas.
Teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos
naudojimo plano sprendinius,
vadovautis LR
1992-05-12 nutarimu Nr. 343
ir
naudojimo
1994-11-22 LR
LR aplinkos ministro 2014-02-17
Nr. D1-145
naudojimo
rengimo
LR
2011-09-28 nutarimu Nr.1131
pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo
kitomis naudmenomis tvarkos
patvirtininimo" ir 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro
Nr. V-586
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o

h - 3 metrai

Pastaba:
tinklai:
prisijungti nenumatoma. Vanduo technologinio proceso metu naudojamas nebus,
ir
veiklos metu nesusidarys. Geriamasis vanduo darbuotojams bus
talpose.
poreikiams tenkinti bus pastatytas konteinerinio tipo namelis ir tualetas su
duobe. Susikaupusios
turinys

Grafinis
priedas Nr.1

Mastelis

II sklypo naujas plotas.
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