N 2-965

07/10/2019

მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სალხინოში ი.მ. ელგუჯა ბასილაიას სარწყავი
(სამელიორაციო) სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების
შესახებ

ი.მ. ელგუჯა ბასილაიას მიერ გზშ-ს ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით
საქართველოს
გარემოს
დაცვისა
და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროში
წარმოდგენილია მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფელ სალხინოში სარწყავის
(სამელიორაციო) სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება.
წარმოდგენილი დოკუმენტაციით დგინდება, რომ სასათბურე მეურნეობა მდებარეობს
მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სალხინოში ი.მ. ელგუჯა ბასილაიას საკუთრებაში
არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე. ნაკვეთის ფართობი
შეადგენს 1327 მ2 (საკადასტრო კოდი: 41.14.36.331), ტერიტორიაზე დაგეგმილია
სასათბურე მეურნეობის, კერძოდ ბოსტნეული კულტურის მოყვანა (7 ტონა),
რომლისთვისაც დაგეგმილია ასევე წვეთოვანი (სამელიორაციო) სისტემის მოწყობა.
საპროექტო ტერიტორიიდან უახლოესი საცხოვრებელი პუნქტიდან დაშორებულია 30
მეტრით, ხოლო მდ. წაჩხურადან დაშორებულია 400 მეტრით.
სკრინინგის განცხადების თანახმად, ი.მ. ელგუჯა ბასილაიას, წყალმომარაგების
მიზნით, დაგეგმილი აქვს წყლის აღება მდ. წაჩხურიდან.
სარწყავი სისტემის სიგრძე იქნება 471 მეტრი. მილსადენი მოეწყობა პოლიეთილენის 6
ატმ მილით. მილის ჩადება მოხდება 40 სმ სიმაღლის მიწის თხრილში. მიწის თხრილი
შეივსება ისევ იგივე გრუნტით. მდ. წაჩხურადან აღებული წყალი პოლიეთილენის
მილით მიეწოდება 1,5 ტ. ტევადობის წყლის რეზერვუარს, საიდანაც მოხდება
მცენარეების
მორწყვა.
ბაღის
მოსარწყავად
ერთი
წლის
განმავლობაში
გათვალისწინებულია 18 000 მ3 წყლის გამოყენება. (მდ. წაჩხურადან წყალაღების GPS
კოორდინატებია X- 282389; Y-4710478;).
სარწყავი მილის მოწყობის დროს დაგეგმილია 1 ცალი (DOMAK 6465465 2020/2 Hp, 15 კვ
-იანი მართვის პანელით) ტუმბოს მონტაჟი. ასევე დაგეგმილია სამელიორაციო
სისტემისთვის განთავსებული მილის გასწვრივ, შესაბამისი სტანდატების და
უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შესაბამისად ელექტრო გაყვანილობის მოწყობა, რათა
მოხდეს ელექტრო ტუმბოს ელექტროენერგიით მომარაგება. აღნიშნული ელექტროსადენი
(2.35 კვეთით) განთავსდება საყდენზე (ბოძებზე).

მილის განთავსების ტერიტორია ადგილობრივი მოსახლეობის კუთვნილებაშია,
შესაბამისად სამუშაოების დაწყებამდე მოხდება შეთანხმდება/ხელშკრულება იმ
პირთან/პირებთან რომლის საკუთრებას წარმოადგენს ტერიტორია სადაც უნდა
განხორციელდეს აღნიშნული სამუშაოები.
სარწყავი სისტემის მოწყობის დროს სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წარმოქმნას
ადგილი არ ექნება.
საპროექტო არეალის მდებარეობიდან და საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე
მოწყობის ეტაპზე ბიომრავალფეროვნებაზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მოსალოდნელი
არ არის.
ექსპლუატაციის ეტაპზე, შესაძლო ხმაურის წყაროს წარმოადგენს წყლის ტუმბო,
რომლის განთავსების და სიმძლავრის გათვალისწინებით მისი ხმაურით გამოწვეული
ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი.
სამელიორაციო სისტემის მოწყობის ეტაპზე მილის პარამეტრების გათვალისწინებით
მნიშვნელოვანი ზემოქმედება ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე და გრუნტის ხარისხზე
მოსალოდნელი არ არის.
სარწყავი სისტემის მოწყობის და ექსპლუატაციის ეტაპზე ზემოქმედება ატმოსფერულ
ჰაერზე მოსალოდნელი არ არის.
სამელიორაციო სისტემის მოწყობის და ექსპლუატაციის
სიტუაციებისა და კატასტროფების რისკი არ არსებობს.

ეტაპზე

სკრინინგის განცხადების მიხედვით, ვიზუალური შეფასებით,
ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არ აღინიშნება.

ავარიული

ტერიტორიაზე

,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ მე-7 მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად,
სკრინინგის განცხადება გამოქვეყნდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო დაფაზე. საზოგადოების მხრიდან
აღნიშნულ საქმიანობასთან დაკავშირებით შენიშვნები და მოსაზრებები წარმოდგენილი
არ ყოფილა.
დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან და ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან
გამომდინარე, სარწყავი (სამელიორაციო) სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია არ არის
დაკავშირებული გარემოზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებასთან.
ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, ,,გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსის’’ მე-7 მუხლის მე-6 ნაწილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. მიღებულ

იქნეს

სკრინინგის

მუნიციპალიტეტში, სოფ. სალხინოში

გადაწყვეტილება,

რომ

ი.მ. ელგუჯა ბასილაიას

მარტვილის
სარწყავი

(სამელიორაციო) სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაცია არ დაექვემდებაროს გარემოზე
ზემოქმედების შეფასებას;

2. ი.მ. ელგუჯა ბასილაია ვალდებულია საქართველოს კანონის ,,გარემოსდაცვითი
შეფასების კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-8 ნაწილის შესაბამისად უზრუნველყოს
გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტებით დადგენილი მოთხოვნებისა და
გარემოსდაცვითი ნორმების დაცვა;
3. ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს ი.მ. ელგუჯა ბასილაიას;
4. ბრძანება

ძალაში

შევიდეს

ი.მ.

ელგუჯა

ბასილაიას

მიერ

ამ

ბრძანების

გაცნობისთანავე;
5. სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემიდან 5 დღის ვადაში გადაწყვეტილება
განთავსდეს

სამინისტროს

მუნიციპალიტეტის

ოფიციალურ

აღმასრულებელი

ან/და

ვებგვერდზე

და

მარტვილის

წარმომადგენლობითი

ორგანოს

საინფორმაციო დაფაზე;
6. ბრძანება

შეიძლება

გასაჩივრდეს

თბილისის

საქალაქო

სასამართლოს

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე12 კმ. N6) მხარის მიერ მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის
ვადაში.
ლევან დავითაშვილი

მინისტრი

