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Statantiems namus sau: aplinkybė, kuri svarbiausia įsirengiant
nuotekų valymo įrenginius
LRYTAS.LT > BUSTAS > NEKILNOJAMASIS TURTAS

Individualiųjų gyvenamųjų namų, sodų bendrijų, kaimiškųjų vietovių gyventojai, kuriems nėra
galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų, įsirengia vietinius nuotekų
valymo įrenginius, skirtus buitinėms arba joms artimoms nuotekoms valyti. Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad nusprendus įrengti individualią
nuotekų valyklą privaloma parengti statinio projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą
(SLD).
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Nuotekų valymo įrenginiai (nuotekų valyklos) – statinys arba inžinerinis įrenginys
arba technologiškai susietų statinių ir (arba) inžinerinių įrenginių kompleksas,
nuotekų tvarkymo sistemos dalis, skirta nuotekoms valyti bei valymo metu
susidarančioms atliekoms (šlamui, smėliui, šiukšlėms, stambiems nešmenims ar
pan.) tvarkyti.
Individualūs nuotekų valymo įrenginiai – išeitis tiems gyventojams, kurie negali
naudotis centralizuotais komunaliniais inžineriniais tinklais (nuotekų valyklos apima
ir kaupimo septikus). Nuotekų valyklų statiniai pagal paskirtį priskiriami kitos
paskirties inžineriniams statiniams.
Nuotekų valyklos priskyrimas tam tikrai statinių kategorijai priklauso nuo jos
našumo. Nuotekų valyklos ir nuotekų kaupimo rezervuarai, kurių našumas ne
didesnis kaip 5 kubiniai metrai per parą, priskiriami II grupės nesudėtingiesiems
statiniams, o nuotekų valyklos, kurių našumas didesnis kaip 5 kubiniai metrai per
parą, bet nesiekia 500 kubinių metrų per parą našumo, priskiriamos
neypatingiesiems statiniams.
Žinotina, kad gyventojams, nusprendusiems įsirengti ir naudoti vietinius nuotekų
valymo įrenginius (jeigu galimybė įsirengti vietinį nuotekų valymo įrenginį yra
numatyta teritorijų planavimo dokumentuose arba jeigu teritorijų planavimo
dokumentų sprendiniai, kuriuose numatomas komunalinių tinklų tiesimas
neįgyvendinti), privaloma parengti statinio projektą ir gauti SLD. Primename, kad
SLD išduoda savivaldybių administracijos.

SUŽINOKITE DAUGIAU
Statybos atokiau nuo
miesto centro gerokai
apkars – naujas mokestis
tuštins naujakurių kišenes

Naujas mokestis privers
susimąstyti būsimus
naujakurius – išvardijo, kur
šiandien apsimoka dairytis
sklypo

Atsakė, kada keičiant
sklypo reljefą būtina tartis
su kaimynais, ir kas gresia
to nepadarius

Vilniaus rajono gyventojo
ramybę sujaukė kaimynų
skundas: brangius valymo
įrenginius liepia ardyti ir
grąžinti duobę

Planuojant nuotekų valyklos įrengimo vietą būtina žinoti ir tai, kad statybos
techniniame reglamente nurodyta, jog mažiausias leistinas atstumas nuo kaimyno
gyvenamojo namo turi būti 8 metrai, o nuo kaimyno sklypo ribos privalu išlaikyti 1
metro atstumą.
Jei šie atstumai neišlaikomi, reikalingas besiribojančių sklypų (teritorijų) savininkų
ar valdytojų rašytinis sutikimas. Taip pat svarbu nuotekų tinklus tiesti ne arčiau nei
10 metrų nuo šachtinio šulinio.

Patogiausias būdas SUŽINOTI DAUGIAU
– sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
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