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DĖL SUNKIASVORIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
2019 m. balandžio 30 d. Seime mano vardu gautas Vilniaus miesto Agrastų g. 4, 6, 8, 10, 12
ir 14 daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų prašymas dėl nuolatinės oro ir garso taršos.
Šalia minėtų daugiabučių namų savo veiklą vykdo UAB "Ferogama", įsikūrusi adresu
Agrastų g. 2. Muitinės paslaugas teikianti įmonė į savo teritoriją neįsileidžia vilkikų, todėl
nuolatinis sunkiasvorių transporto priemonių statymas vyksta Agrastų g. gale, šalia minėtų
gyvenamųjų namų.
Pareiškėjai informavo, kad 15-20 metrų atstumu nuo gyvenamųjų namų nuolat stovi apie 3040 vilkikų. Dienos ar nakties metu vilkikų vairuotojai užveda variklius, kad atvėsintų ar pašildytų
savo transporto priemonės saloną. Taip pat būtina pabrėžti, kad daroma nuolatinė žala gamtai, nes
dėl blogo techninio stovio iš vilkikų liejasi tepalai.
Nors oro ir garso užterštumas šalia minėtų gyvenamųjų pastatų Agrastų g. atkarpoje,
bendruomenės nuomone, akivaizdžiai viršija ribines užterštumo vertes, tačiau iki šiol jokių
priemonių nebuvo imtasi.
Veiksmingos priemonės sumažintų oro bei garso užterštumą ir padėtų spręsti minėtų namų
gyventojų sveikatos ir saugumo problemas.
Dėl galimai netinkamos atsakingų institucijų veiklos bei nepakankamos priežiūros atsiranda
nukrypimų nuo Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse įtvirtintų privalomųjų
reikalavimų visumos, ko pasėkoje, galimai pažeidžiamos visuomenės teisės į sveiką bei saugią
gyvenamąją aplinką ir normalias gyvenimo sąlygas.
Lietuvos Respublikos Seimo statuto 12 straipsnio 4 dalis numato, jog Seimo nario
kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pasiūlymus, pareiškimus ir skundus visi pareigūnai bei
įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai, kuriems jie adresuoti, privalo išnagrinėti ir atsakyti Seimo
nariui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo gavimo dienos.
Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstą informaciją bei remdamasis pareiškėjų raštu, prašyčiau
teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti patikrinimą ir nustatyti, ar gyvenamųjų namų aplinkoje oro
užterštumo ir garso slėgio lygis neviršija Lietuvos higienos normoje numatytas didžiausias
leidžiamas oro taršos ir triukšmo ribinių dydžių vertes.
Į aplinkos apsaugą ir visuomenės sveikatos poreikius užtikrinančius reikalavimus turi būti
atsižvelgta, atsakingoms institucijoms priimant tolesnius sprendimus.
PRIDEDAMA. Vilniaus miesto Agrastų g. 4, 6, 8, 10, 12 ir 14 daugiabučių gyvenamųjų
namų gyventojų prašymas su priedais, 7 lapai.
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