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Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariams
DĖL VILNIAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO
Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – administracija) informavo, kad yra
parengta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija ir strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita. Administracijos pateiktoje informacijoje pažymima,
kad pastabas bei pasiūlymus dėl bendrojo plano keitimo koncepcijos ir SPAV ataskaitos visuomenė
galėjo raštu pateikti plano organizatoriui arba plano rengėjui nurodytais kontaktais iki viešojo
supažindinimo pabaigos t.y. iki 2017 m. birželio 20 d.
2017 m. birželio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija gavo Vilniaus miesto
Panerių seniūnijos bendruomenių atstovų raštą su konkrečiomis pastabomis ir pasiūlymais dėl
bendrojo plano keitimo koncepcijos.
2017 m. birželio 20 d. kreipiausi į Vilniaus miesto savivaldybės merą Remigijų Šimašių ir
administracijos atsakingus asmenis, ragindamas atsižvelgti į pateiktus konkrečius Panerių seniūnijos
Trakų Vokės bendruomenių siūlymus. Panerių seniūnijos bendruomenės nesutiko su visuomenei
pristatomomis BP keitimo koncepcijomis.
Šią poziciją Panerių seniūnijos bendruomenių nariai išsakė ir 2017 m. liepos 11 d.
surengtame susitikime su administracijos atstovais dėl BP koncepcijos, gyventojų keliamų
problemų ir savivaldybės planuojamų darbų. Deja, minėtame susitikime bendruomenių atstovai taip
pat nebuvo išgirsti, o į jų pasiūlymus toliau nebuvo atsižvelgta.
Į 2017 m. Vilniaus miesto tarybos posėdžio darbotvarkę yra įtrauktas pasiūlymas pritarti
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (Nr. A11253). Ši BP koncepcija negali būti priimta bei tolimesni planavimo veiksmai negali būti svarstomi,
kol nėra atsižvelgta į Panerių seniūnijos bendruomenių pateikiamus aplinkos apsaugą ir visuomenės
sveikatos poreikius užtikrinančius reikalavimus. Taip pat turi būti atsižvelgta į realią šiandieninę
situaciją, nes Trakų Vokė seniai nebėra į pramoninę veiklą orientuotas miesto rajonas. Trakų Vokė
yra tapusi kultūros traukos centru dėl ten puikiai funkcionuojančio istorinę ir kultūrinę reikšmę
turinčio Trakų Vokės dvaro. Bendruomenės yra pasiruošusios argumentuotai svarstyti ateities
planus, o ne klausytis administracijos visiškai nepagrįstus atsakymus, kad tarši pramonė buvo
numatyta dar 1998 m. Minėtas atsakymas neturi prasmės, nes šiuo metu priiminėjamas visiškai
naujas miesto planas, o dabartinė miesto taryba turi visas galias atsižvelgti į minėtus pasiūlymus ir
pakeisti padėtį iš esmės. Prieš itin jautraus Vilniaus miesto gyventojams klausimo priėmimą, reikia
plačiai aptarti ir pateikti ekonominę analizę bei atsakyti į esminį klausimą - ar eilinės toksinės
gamyklos ar logistikos centro statyba, kuri sumažins aplink esančio nekilnojamojo turto kainą,
galimai užterš teritoriją, pablogins žmonių sveikatą ir sukels nuostolių miestui, duos daugiau naudos
nei jaunų šeimų įsikūrimas, naujų gyvenamųjų namų statyba ir turizmo pritraukimas Trakų Vokės
teritorijoje.
Primenu, kad 2001 m. Lietuvos Respublika oficialiai ratifikavo Orhuso konvenciją dėl
teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į
teismus aplinkosaugos klausimais.
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Konvenciją sudaro trijų ramsčių sistema, pagal kurią visuomenei garantuojama:
teisės gauti informaciją apie aplinką;
teisė dalyvauti priimant su aplinka susijusius sprendimus;
teisė kreiptis į teismus aplinkos klausimais.
Po ratifikavimo Orhuso konvencija tapo Lietuvos nacionalinės teisės dalimi, kurią
privaloma vykdyti, todėl dėl galimai netinkamos Savivaldybės veiklos bei nepakankamos
atsakingų institucijų priežiūros atsiranda nukrypimų nuo Lietuvos Respublikos teisės aktuose
įtvirtintų privalomųjų reikalavimų visumos, ko pasėkoje, yra pažeidžiamos visuomenės teisės į
sveiką bei saugią gyvenamąją aplinką ir normalias gyvenimo sąlygas.
Remdamasis
aukščiau nurodytu teisiniu reglamentavimu ir Panerių seniūnijos
bendruomenių raštais, raginu nepritarti siūlymui dėl Vilniaus miesto bendrojo plano keitimo
koncepcijos ir atsižvelgti bei įtraukti pateiktas bendruomenių pastabas ir pasiūlymus vėlesniuose
svarstymuose tarybos posėdžiuose.
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