LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO
2, 15, 23, 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS
2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-408
Vilnius
(Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455; 2010, Nr. 57-2809; 2011, Nr. 153-7194)
1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 17 dalimi
Papildyti 2 straipsnį 17 dalimi:
„17. Sanitarinės apsaugos zona – aplink stacionarų taršos šaltinį arba kelis šaltinius
esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytos specialiosios žemės
naudojimo sąlygos.“
2 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktų pakeitimas
1. Pakeisti 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4) pagal kompetenciją dalyvauja teritorijų planavimo ir statinių statybos procese;“.
2. Pakeisti 15 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6) vykdo sanitarinės apsaugos zonų valstybinę visuomenės sveikatos saugos
kontrolę;“.
3 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„23 straipsnis. Teritorijų planavimo dokumentų, žemėtvarkos planavimo
dokumentų, statinių projektų atitiktis visuomenės sveikatos saugos
teisės aktams
Užtikrinti, kad teritorijų planavimo dokumentai, žemėtvarkos planavimo dokumentai,
statinių projektai, pagal juos sutvarkyta aplinka ir pastatyti statiniai atitiktų visuomenės
sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, pagal kompetenciją privalo:
1) teritorijų planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumentų organizatoriai ir rengėjai,
planavimo sąlygas ar žemės valdos projekto rengimo reikalavimus nustatantys subjektai,
teritorijų planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumentus derinančios institucijos, teritorijų
planavimo ar žemėtvarkos planavimo valstybinės priežiūros institucijos, žemės
administravimą vykdančios valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos;
2) statybos dalyviai, prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros reikalavimus,
specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir
apsaugos reikalavimus nustatančios, statybos ar rekonstravimo projektus tikrinančios ir
statybą leidžiančius dokumentus išduodančios, statybos užbaigimą tvirtinančios ir statybos
valstybinę priežiūrą vykdančios institucijos ir subjektai.“
4 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„24 straipsnis. Sanitarinės apsaugos zonos
1. Asmenys, projektuojantys, statantys, rekonstruojantys (norintys keisti ūkinę veiklą,
didinti jos intensyvumą), valdantys ar turintys nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma
(planuojama vykdyti) ūkinė veikla yra susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, arba
planuojantys šių statinių teritorijas, nustato sanitarinės apsaugos zonas. Sanitarinės apsaugos
zonos ribos nustatomos ir įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto
registrą vadovaujantis Žemės įstatymu.

2. Ūkinei veiklai, kuriai nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos
zonos ribų dydžius nustato Vyriausybė. Pastatams, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai (iki
300 sutartinių gyvulių), su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų,
sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu,
įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Vyriausybės
patvirtinti sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžiai gali būti sumažinti.
3. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, atliekant poveikio visuomenės
sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai,
gali būti nustatyti kitokie negu Vyriausybės patvirtinti sanitarinės apsaugos zonos ribų
dydžiai.
4. Ūkinei veiklai, kuri susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, nustatytose ir
įteisintose sanitarinės apsaugos zonose draudžiama statyti gyvenamosios paskirties pastatus
(namus), sodo namus, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo,
poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatus, specialiosios paskirties pastatus,
susijusius su apgyvendinimu, įrengti minėtų objektų patalpas kitos paskirties pastatuose,
steigti rekreacines teritorijas, išskyrus atvejus, kai minėti objektai naudojami tik įmonės ar
ūkininko ūkio reikmėms.
5. Kontrolę, kaip laikomasi sanitarinės apsaugos zonų nustatymo ir zonoms nustatytų
reikalavimų, pagal kompetenciją vykdo savivaldybių institucijos, Sveikatos apsaugos
ministerijos įgaliotos institucijos ir kitos valstybės valdymo institucijos.“
5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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