Elektroninio dokumento nuorašas
Aplinkos apsaugos agentūrai
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ
DUOMENYS
I. BENDROJI DALIS
1. Ūkio subjekto:
1.1. teisinis statusas:
juridinis asmuo
juridinio asmens struktūrinis padalinys, (filialas, atstovybė)
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar
fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo
struktūrinio padalinio kodas Juridinių
asmenų registre arba fizinio asmens
kodas

AB Vilniaus šilumos tinklai

124135580

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio
asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė

gyvenamoji vietovė
(miestas, kaimo
gyvenamoji vietovė)

Vilniaus m.

Vilnius

1.5. ryšio informacija
telefono nr.
1840

Gatvės pavadinimas

pastato ar
pastatų
komplekso nr

Elektrinės
fakso nr.

korpusas

buto ar
negyven
amosios
patalpos
nr.

korpusas

buto ar
negyven
amosios
patalpos
nr.

2

el. pašto adresas
info@chc.lt

-

2. Ūkinės veiklos vieta:
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Rajoninė katilinė Nr. 7 (RK-7)
adresas

savivaldybė

gyvenamoji vietovė
(miestas, kaimo
gyvenamoji vietovė)

Gatvės pavadinimas

Vilniaus m.

Vilnius

Metalo

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:
telefono nr.
fakso nr.
8-620 80843
-

namo
pastato ar
pastatų
komplekso
nr.
8

el. pašto adresas
viktorija.sidaraviciene@chc.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. I ketv.

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS
1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.
1 lentelė nepildoma. Vadovaujantis katilinei parengta Aplinkos monitoringo programa, rajoninėje katilinėje Nr. 7 (RK-7) technologinių procesų monitoringas nėra
privalomas.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.
Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje*

Taršos šaltinis

Nr.

kodas

pavadinimas

koordinatės

1

2

1

001

3
Degimo produktų išmetimo
kaminas

4
X=581809
Y=6055984

Matavimo atlikimo data
(metai, mėnuo, diena,
val.)

8

tūrio
debitas,
Nm3/s
9

10

150*

15*

-

aukštis,
m

angos
skersmuo, m

srauto greitis,
m/s

temperatūra,
0C

5

6

7

56*

2,74*

3*

Pastabos:
1 Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“
*- duomenys pateikti pagal taršos leidimą.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.
3 lentelė nepildoma. Pagal aplinkos monitoringo programą, taršos šaltinyje Nr. 001 1 kartą per metus turi būti atliekami anglies monoksido ir azoto oksidų matavimai.
2022 m. I ketv. taršos šaltinyje Nr. 001 matavimai atliekami nebuvo, kadangi katilinė yra rezervinė, kurioje normali eksploatacija nevykdoma, periodiškai atliekami tik
katilo apsaugų bandymai.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.
4 lentelė nepildoma. Vadovaujantis katilinei parengta Aplinkos monitoringo programa, rajoninėje katilinėje Nr. 7 (RK-7) nuotekų monitoringas nėra vykdomas.

Parengė:

Viktorija Sidaravičienė, 8-620 80843
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Paslaugų valdymo departamento direktorė
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Tatjana Tunkevič
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
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