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BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis ir kategorija, projekto rengimo pagrindas
Komunalinių atliekų konteinerių aikšteles įrengti numatoma Šakių rajono savivaldybėje, statytojo numatytose
vietose (žr. Projektavimo užduotyje ir aikštelių išdėstymo schemoje).
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšis", p.7.1 statybos rūšis yra “nauja statyba “. Projektuojamos
komunalinių atliekų konteinerių aikštelės skirtos rūšiuoti ir laikinai talpinti atliekoms. Statinio paskirtis- kiti
inžineriniai statiniai.
Statinio kategorija – Igr. nesudėtingas statinys. Projekto rengimo pagrindas – statytojo suformuota projektavimo
užduotis ir LR normatyviniai projektavimo įstatymai.
Vadovaujantis LR „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo“ Žin., 1996, Nr. 82-1965, 1 ir 2
priedo nuostatomis, planuojama veikla, nepatenka į minėtuose prieduose išvardintų veiklų sąrašą. Be to,
vadovaujantis įsakymu „Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, Žin., 2004,
Nr. 134-4878, planuojama veikla nepatenka į minėto teisės akto priedo veiklų sąrašą, todėl poveikio aplinkai
vertinimo atrankos arba sanitarinės apsaugos zonos numatymas ar tikslinimas neprivalomas.
2. Trumpas statybos sklypų apibūdinimas
Komunalinių atliekų konteinerių aikštelės projektuojamos Šakių rajono savivaldybė teritorijoje valstybinėje
žemėje esančiose vietose pagal Šakių rajono savivaldybės aikštelių išdėstymo užduotį ir pageidavimus. Joms
parinktos optimalios ir reikiamą aptarnavimo spindulį užtikrinančios vietos. Aikštelės yra urbanizuotose teritorijose
(daugiabučių kiemuose, prie šaligatvių ar automobilių stovėjimo aikštelių ir pan.). Projektuojant aikšteles išlaikomi
ir užtikrinami 10m atstumo reikalavimai iki pastatų langų ir durų. Jei šis atstumas mažesnis nei 10m (ne mažesnis
nei 5m), gaunamas nekilnojamojo turto objekto savininkų sutikimas. Aikštelės bus įrengiamos taip, kad
nesusidarytų dideli aukščių perkritimai. Konteinerių pastatymo vietos numatytos taip, kad būtų užtikrintos greta
esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonos. Kur konteineriai statomi arčiau- darbai bus atliekami tik inžinerinius
tinklus eksploatuojančių bendrovių atstovų priežiūroje, esant poreikiui atliekami tinklų perkėlimo projektavimo ir
įrengimo darbai. Konteineriai užtikrina būtiną saugumą ir sandarumą, todėl neblogina ir nekeičia ekologinės ir
higieninės aplinkos situacijos. Visose aikštelėse užtikrinamas patogus ir efektyvus aptarnaujančio personalo ir
technikos patekimas ir aptarnavimas. Numatomas reikalingas nuolydis tinkamam vadens nubėgimui nuo aikštelių.
Visos aikštelės pritaikomos ŽN reikmėms.
3. Projektuojami statiniai
Šakių rajone numatoma įrengti 113 komunalinių atliekų konteinerių aikštelių ir jose pastatyti iš viso 784
antžeminių atliekų konteinerius: konteineriai skirti komunalinėms atliekoms surinkti ir laikyti. Jie bus reguliariai
aptarnaujami ir ištuštinami atliekas tvarkančios įmonės pagal jos numatytus šiukšlių išvežimo grafikus.
Konteineriuose bus rūšiuojamos ir saugomos tokios atliekų grupės: mišrios atliekos, plastiko atliekos, popieriaus
atliekos, stiklo atliekos, žaliosios atliekos ir tekstilės atliekos. Tikslų konteinerių kiekį ir dydį pagal rūšiuojamos
atliekos rūšį žr. Bendrųjų statinio rodiklių lentelėje bei brėžiniuose. Aplink konteinerius formuojamos kietos
dangos (betoninių trinkelių) aikštelės patogiam eksloatavimui. Jų dydis numatomas kiekvienai aikštelei
individualiai.
Antžeminių atliekų konteinerių išorės gabaritai pagal surenkamų atliekų talpą:
1.1 m3- 110cm x 138cm, h=147cm
Konteinerių antžeminė dalis- spačiakampio formos, dangtis- lenktos formos;
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