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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI
2020-05-      NR. (30.1)-A4(E)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Atliekų tvarkymo 
centras“, esančio Sandėlių g. 19, Vilniuje, paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimui (toliau – TIPK leidimas) gauti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Aplinkos apsaugos departamento 
prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-05-07 raštu Nr. (5.8)-AD5-6755 
pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Atliekų tvarkymo centras“, adresu Sandėlių g. 19, Vilniuje 
šiuo metu vykdo tekstilės atliekų tvarkymo veiklą ir turi 2020-02-25 išduotą Taršos leidimą Nr. TL-
V.7-108/2020 (toliau – TL), taip pat atsižvelgiant į tai, kad Agentūra 2020-03-27 gavo UAB „Atliekų 
tvarkymo centras“ paraišką minėtam TL pakeisti, bei įvertinant 2020-04-01 UAB „Atliekų tvarkymo 
centras“ pateiktą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui gauti 
tuo pačiu adresu (Sandėlių g. 19, Vilniuje), prašome paaiškinti, ar šie įrenginiai yra susiję ir kodėl 
numatomi TL pakeitimai atliekami kartu su TIPK leidimo gavimu toje pačioje teritorijoje.

Informuojame, kad vadovaujantis TIPK taisyklių 11 punktu, TIPK leidimas gali būti 
išduodamas vienam įrenginiui ar jo daliai arba keliems to paties veiklos vykdytojo įrenginiams ar jų 
dalims, esantiems toje pačioje vietoje (sklype, su juo besiribojančiuose sklypuose, ar sklypuose, 
atskirtuose tik inžinerinės infrastruktūros). Dviem ar daugiau įrenginių ar jų dalims išduotame TIPK 
leidime turi būti nustatytos sąlygos, užtikrinančios, kad kiekvienas įrenginys ar jo dalis atitiktų TIPK 
taisyklių reikalavimus. Pagal TIPK taisyklių 14 punktą, įrenginys negali būti tarp subjektų (veiklos 
vykdytojų) dalijamas dalimis, siekiant vykdyti veiklą be TIPK leidimo. 

2. Paraiškos 1 punkte pateikta informacija apie artimiausias aplinkosauginiu požiūriu jautrias 
teritorijas, nepilnai atitinka paraiškos 5 priede pateiktuose Ūkinės veiklos padėties vietovės planuose 
pažymėtoms gretimybėms. Prašome paraiškos 5 priede pateiktuose 3, 5, 6, 7, ir 8 paveikslėliuose 
nurodyti atstumus iki pažymėtų gretimybių (pvz., 3 pav. nurodyti atstumus iki artimiausių saugomų 
teritorijų ir pan.).

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.
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3. Paraiškos 1 lentelėje „Įrenginyje planuojama vykdyti ir (ar) vykdoma ūkinė veikla“, 
prašome surašyti visus planuojamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimus pagal TIPK taisyklių I priedą 
ir kitą tiesiogiai susijusią veiklą, atsižvelgiant į paraiškos 23 lentelėje „Numatomos naudoti 
nepavojingosios atliekos“,  25 lentelėje „Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios 
atliekos“ ir 26 lentelėje „Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis“ pateiktą 
informaciją.

Pažymime, kad pagal TIPK taisyklių 21.3 papunktį, įrenginys ir jame vykdoma Taisyklių 1 
priede išvardintų rūšių veikla ir toje pačioje vietoje vykdomas veikla, tiesiogiai techniškai susijusi su 
TIPK taisyklių 1 priede išvardinta veikla.

4. Paraiškos 8 punkte ,,Įrenginio ar įrenginių gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė 
(nominali) šiluminė galia“ nurodyta, kad ,,Nepavojingųjų pakuočių atliekų tvarkymas (tvarkomas 
atliekų kiekis – 10000 t/metus;“, o tuo tarpu Paraiškos 23 lentelėje ,,Numatomos naudoti 
nepavojingosios atliekos“ nepavojingųjų pakuočių atliekų projektinis pajėgumas nurodytas 9900 t/m. 
Prašome patikslinti informaciją ir nurodyti patikslintus atliekų tvarkymo įrenginio projektinius 
pajėgumus. 

Pažymime, kad paraiškoje ir atitinkamai kituose dokumentuose planuojama ūkinė veikla ir 
įrenginio projektiniai pajėgumai turi atitikti Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadoje priimtoje 
2019-10-25 raštu Nr. (30.1)-A4E-5343 „Atrankos išvada dėl UAB „Atliekų tvarkymo centras“ 
planuojamos ūkinės veiklos – UAB „Atliekų tvarkymo centras“, Atliekų tvarkymo Sandėlių g. 19, 
Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – PAV atranka) ir „Informacijoje atrankai dėl 
planuojamos ūkinės veiklos -  UAB „Atliekų tvarkymo centras“, Atliekų tvarkymo Sandėlių g. 19, 
Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Informacija atrankai) pateiktai informacijai. 

5. Paraiškos 10 punkte „Detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės 
veiklos rūšių aprašymas ir įrenginių, kuriuose vykdoma atitinkamų rūšių veikla, išdėstymas 
teritorijoje. Informacija apie įrenginių priskyrimą prie potencialiai pavojingų įrenginių“ pateikta ne 
visa informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, kuri yra pateikta Informacijoje atrankai (pvz. nėra 
informacijos apie „Visų atliekų laikymą“, „Visų atliekų vertinimą dėl pakartotinio naudojimo be 
apdorojimo“, „Pakuočių atliekų apdorojimo metu gautų atliekų nebelaikymas atliekomis“ ir pan.). 
Prašome papildyti ir patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją pagal Informacijoje atrankai pateiktą 
informaciją ir pateikti priimamų/iškraunamų atliekų tvarkymo (laikymo, paruošimo naudoti ar 
naudojimo) zonų išdėstymo planą.

Pažymime, kad vadovaujantis TIPK taisyklių 21.6 papunkčiu, paraiškoje leidimui gauti turi 
būti nurodytas detalus įrenginyje planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas ir jų 
išdėstymas teritorijoje, naudojamos technologijos, gamybos būdai ir priemonės, trumpas jų 
alternatyvų aprašymas arba nuoroda į planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentus, jeigu tokie yra. 

6. Vadovaujantis TIPK taisyklių 21.10. papunkčiu, Paraiškoje turi būti pateiktas palyginimas, 
kaip veiklos vykdytojo naudojama technologija, veiklos metodai ir taršos prevencijos bei monitoringo 
(stebėsenos) priemonės atitinka Europos sąjungos geriausiai prieinamų gamybos būdų (toliau – 
GPGB) informaciniuose dokumentuose ar išvadose nurodytus GPGB. Atsižvelgiant į tai, prašome 
Paraiškos 4 lentelėje „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas“ patikslinti ir papildyti 
palyginamąjį įvertinimą kiekvieno įrenginio naudojamų technologijų atitikimą technologijoms, pagal 
2018-08-10 atnaujintą Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1147, kuriame pagal Europos 
Parlemento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų 
(GPGB) išvados dėl atliekų apdorojimo. 

7. Vadovaujantis TIPK taisyklių 21.11. papunkčiu, paraiškos 16 punkte „Informacija apie 
vandens išgavimo būdą (nuoroda į techninius dokumentus, statybos projektą ar kt.)“, prašome pateikti 
informaciją apie planuojamus naudoti vandens šaltinius, vandens poreikius, pagal PAV atrankoje ir 
Informacijoje atrankai pateiktą informaciją.
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8. Paraiškos VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą“ pateikta informacija apie taršos šaltinius, į 
aplinkos orą leidžiamus išmesti teršalus ir jų kiekius ir pan., neatitinka PAV atrankoje ir Informacijoje 
atrankai pateiktos informacijos, t.y. PAV atrankoje ir Informacijoje atrankai skyriuose „Oro tarša“ 
nurodyti 7 stacionarūs oro taršos šaltiniai (001, 601, 602, 603, 604, 605, 606) ir metinė tarša į aplinkos 
orą – 3,037 t/m, o paraiškos VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą“ nurodyti 8 stacionarūs oro taršos 
šaltiniai (001, 002, 601, 602, 603, 604, 605, 606), metinė tarša į aplinkos orą – 4,53608 t/m. 
Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti informaciją, kodėl paraiškoje nurodytas naujas aplinkos oro 
taršos šaltinis 002, apie kurį nėra informacijos PAV atrankoje ir Informacijoje atrankai, ir atitinkamai 
patikslinti paraiškos VI skyriuje „Tarša į aplinkos orą“ pateiktą informaciją apie aplinkos oro taršos 
šaltinius, į aplinkos orą numatomus išmesti teršalus ir jų kiekius. 

Taip pat prašome paraiškoje pateikti informaciją apie mobilius oro taršos šaltinius (bendrovėje 
planuojamus eksploatuoti lengvuosius ir krovininius automobilius) ir pateikti teršalų, planuojamų 
išmesti iš mobilių taršos šaltinių, skaičiavimus.

9. Prašome papildyti ir patikslinti paraiškos 8 priedą „Stacionarių oro taršos šaltinių 
išsidėstymas“ ir sužymėti visus aplinkos oro taršos šaltinius ir jų išsidėstymą teritorijoje.

10. Vadovaujantis TIPK taisyklių 22.8. papunkčiu, kartu su paraiška prašome pateikti 
geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą patvirtinančių dokumentų 
su UAB „Vilniaus vandenys“ kopijas.

11. Paraiškos IX skyriuje „Dirvožemio ir požeminio vandens apsauga“ nurodyta, kad 
„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 
patvirtintų Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų 6.5 
papunktyje nustatytais reikalavimais UAB „Atliekų tvarkymo centras“ įsipareigoja atlikti 
preliminarųjų ekogeologinį tyrimą.“ Atsižvelgiant į paraiškos 14 priede pateiktą 2019-11-02 
pasirašytą sutartį dėl preliminariojo ekogeologinio tyrimo, kurioje nurodyta, kad per 90 d. d. nuo 
sutarties pasirašymo dienos bus atliktas Preliminarus ekogeologinis tyrimas, bus parengta ataskaita ir 
suderinta su Lietuvos geologijos tarnyba, kartu su paraiška prašome pateikti minėtus dokumentus.

12. Paraiškoje ir atitinkamai kituose dokumentuose tekstilės atliekų, atliekų (kodais 04 02 09, 
04 02 21, 04 02 22, 15 02 03, 19 12 08, 19 12 12, 20 01 10 ir 20 01 11) tvarkymas nebuvo įtrauktas į 
PAV atrankoje ir Informacijoje atrankai pateiktą informaciją. Prašome patikslinti ir papildyti pateiktą 
informaciją pagal PAV atrankoje ir Informacijoje atrankai pateiktą informaciją.

13. Paraiškos 23 lentelėje „Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos“ nurodyta, kad pvz., 
popieriaus ir kartono pakuočių atliekos, atliekų kodu 15 01 01 planuojamos apdoroti R4 ir R5, tačiau, 
vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių2 2 priedo III skyriaus  nuostatomis, R4 - Metalų ir metalų 
junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas, R5 - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas (Tai apima dirvožemio valymą, po kurio dirvožemis naudojamas, ir neorganinių 
statybinių medžiagų perdirbimą). Taip pat paraiškos 25 lentelėje ,,Numatomos paruošti naudoti ir (ar) 
šalinti nepavojingosios atliekos.“ nurodoma, kad nurodytos atliekos bus tvarkomos S5 atliekų 
tvarkymo veikla, tačiau, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių  2 priedo III skyriaus  nuostatomis, 
S5 atliekų tvarkymo veikla nurodoma klasifikuojant atliekų tvarkymo veiklą, jei po išankstinio 
apdirbimo dalis atliekų yra šalinama, o dalis – naudojama, bet prie nurodytų atliekų nurodoma, 
planuojama apdoroti tik R atliekų naudojimo veiklomis, todėl tokiu atveju turi būti nurodoma R12 
atliekų apdorojimo veikla. Prašome patikslinti informaciją, taip pat ir prie visų Paraiškos lentelėse 
nurodytų atliekų, kokiomis konkrečiai atliekų tvarkymo veiklomis atliekos bus tvarkomos.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Paraiškos 23 lentelės grafoje „Projektinis įrenginio 
pajėgumas, t/m.“ nurodomas projektinis atliekų naudojimo įrenginio pajėgumas, tonomis per metus.

14. Paraiškos 23 ir 28 lentelių grafose „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ turi būti 
nurodoma planuojama tolimesnė atliekų, susidariusių po atliekų naudojimo veiklos, apdorojimo 
veikla (kodas ir pavadinimas), vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu

2 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl 
Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
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15. Paraiškoje  nurodyta, kad bendras nepavojingųjų atliekų tvarkymas bus 42300 t/m., o 
paraiškos 23 lentėje „Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos“ ir 25 lentelėje „Numatomos 
paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos“ nurodytas minėtas kiekis, tik išskaidytas. 
Pagal tai, gaunasi, kad pradinis apdorojimas 42300 t/m, + naudojimas 42300 t/m, o bendras apskritai 
tik 42300 t/m. Ta pati informacija nurodyta ir su pavojingomis atliekomis. Atsižvelgiant į tai, 
paraiškos XI skyriuje „Numatomas atliekų susidarymas, apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, 
įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ pateiktas lenteles, prašome patikslinti ir papildyti 
pagal TIPK taisyklių 6 priede pateiktus paaiškinimus.

16. Paraiškos 26 lentelės „Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis“ 
grafoje „Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant tvarkymo metu 
susidarančių atliekų, kiekis, t“ turi būti nurodomas didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras 
(suminis) visų planuojamų laikyti atliekų, įskaitant atliekų tvarkymo metu susidarančių atliekų, 
kiekis, tonomis, o Paraiškos 31 lentelės „Didžiausiais numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis“ 
grafoje „Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant tvarkymo metu 
susidarančių atliekų, kiekis, t“ turi būti nurodomas bendras (suminis) kiekvieno pavojingųjų atliekų 
technologinio srauto atliekų kiekis.

17. Jeigu Paraiškos 26 lentelėje “Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis“ 
nurodoma, kad atliekas toliau planuojama apdoroti R atliekų naudojimo veiklomis, tuomet ir laikant 
atliekas reikėtų nurodyti R13 atliekų naudojimo veiklą. Prašome patikslinti informaciją, o taip pat ir 
kitose paraiškos lentelėse.

18. Paraiškos 28 lentelėje “Numatomos naudoti pavojingosios atliekos“ grafoje „Projektinis 
įrenginio pajėgumas, t/m.“ nurodomas projektinis atliekų naudojimo įrenginio pajėgumas, tonomis 
per metus.

19. Pažymime, kad paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Atliekų naudojimo ar 
šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas) ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo plane (toliau – Planas) pateiktą informaciją, todėl teikiant patikslintą paraišką atitinkamai 
turi būti pateikti ir patikslinti nurodyti dokumentai.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškoje, Reglamente ir Plane nurodytos atliekos, jų kiekiai ir 
tvarkymo būdai turi sutapti.

20. Reglamentas turi būti parengtas ne tik pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priede pateiktą 
formą, bet ir pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Atliekų naudojimo ar 
šalinimo techninio reglamento rengimo instrukciją. Reglamente turi būti pateikta visa instrukcijoje 
nurodoma informacija apie visas vykdomas ir planuojamas vykdyti atliekų naudojimo ar šalinimo 
veiklas.

21. Reglamento 2.2 papunktyje ,,atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema 
ir eigos aprašymas:“ nurodyta, kad ,,Priimamos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti 
fizinių, cheminių ar biologinių savybių; jose neturi būti pavojingų dalių, iš jų neturi tekėti skysčiai, 
jos neturi skleisti kvapų, dulkių ir pan.“. Tačiau pagal pateikiamą informaciją UAB „Atliekų 
tvarkymo centras“ planuoja tvarkyti ir pavojingąsias atliekas. Nurodyta ir tai, kad ,,Bendrovė 
informuos Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) apie 
atsisakymą priimti tvarkyti pavojingąsias atliekas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atsisakymo 
priimti tvarkyti pavojingąsias atliekas dienos paštu ir (arba) el. paštu ir (arba) telefonu. AAD bus 
informuojamas apie nepriimtas tvarkyti pavojingąsias atliekas.“. Tačiau pagal pateikiamą 
informaciją bendrovė planuoja tvarkyti ir nepavojingąsias atliekas, kaip bus su jomis, kai jos nebus 
priimamos. Taip pat nurodyta, kad ,,Nebetinkamų naudoti padangų atliekos, gautos iš įvairių atliekų 
turėtojų, dažniausiai gaunamos su be diskų,<...>“. Prašome patikslinti informaciją.

22. Reglamento 2.3 papunktyje ,,atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir 
išdėstymo teritorijoje planas“ nurodomą informaciją prašome patikslinti pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento rengimo 
instrukcijos 2.3 papunktį. 
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23. Reglamento 2.4 papunktyje ,,atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso 
kontrolė ir monitoringas;“ nurodomą informaciją prašome patikslinti pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento rengimo 
instrukcijos 2.4 papunktį.

24. Reglamento 2.5. papunktyje ,,medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų 
(teršalų/emisijų/nuotekų) balansas naudojant ar šalinant 1 t atliekų;” nurodomą informaciją prašome 
patikslinti pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Atliekų naudojimo ar 
šalinimo techninio reglamento rengimo instrukcijos 2.5 papunktį.

25. Reglamento 3.1 papunktyje ,,sandėlyje, saugykloje ar kitoje atliekų laikymo vietoje (toliau 
– atliekų laikymo vieta) laikomos atliekos:“ pvz., nurodoma, kad aikštelėje Nr. B bus laikomos 
nepavojingosios pakuočių atliekos, mišrių pakuočių atliekos, naudoti nebetinkamos padangos, 
nepavojingosios vidaus degimo variklių įsiurbiamojo oro filtrų atliekos, nepavojingosios baterijų ir 
akumuliatorių atliekos, nepavojingosios elektros ir elektroninės įrangos ir jo sudedamųjų dalių 
atliekos, tekstilės atliekos ir nurodytų atliekų apdorojimo metų susidariusios atliekos, taip pat 
pavojingųjų pakuočių atliekų tvarkymo, alyvų atliekų tvarkymo, pavojingųjų vidaus degimo variklių 
įsiurbiamojo oro filtrų atliekų tvarkymo atliekos ir kt., o pagal pateiktą Atliekų tvarkymo zonų planą 
– aikštelėje Nr. B nurodyta, kad bus nepavojingų atliekų laikymo ir pirminio rūšiavimo zona ir 
elektros ir elektroninės įrangos ir jos sudedamųjų dalių apdorojimo metu susidariusių nepavojingųjų 
betono atliekų apdorojimo, įskaitant laikymą, vieta. Atitinkamai ir kitos nurodytoje lentelėje 
nurodomos laikomos atliekos neatitinka Atliekų tvarkymo zonų plano. Prašome patikslinti 
informaciją apie visas laikomas atliekas ir jų zonas.

26. Reglamento 3.3 papunktyje ,,laikymo sąlygos ir kontrolės reikalavimai:” nurodomą 
informaciją prašome patikslinti pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Atliekų 
naudojimo ar šalinimo techninio reglamento rengimo instrukcijos 3.3. papunktį.

27. Reglamento 3.4 papunktyje ,,atliekų laikymo vietoje esančios medžiagos, skirtos 
pavojingosioms atliekoms surinkti ir neutralizuoti:” nurodomą informaciją prašome patikslinti pagal 
Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio 
reglamento rengimo instrukcijos 3.4. papunktį.

28. Reglamento 3.5 papunktyje ,,atliekų laikymo vietoje esantys dokumentai” nurodomą 
informaciją prašome patikslinti pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Atliekų 
naudojimo ar šalinimo techninio reglamento rengimo instrukcijos 3.5. papunktį.

29. Reglamento 4.1 papunktyje ,, reikalavimai priimamų atliekų pakuotei:” nurodomą 
informaciją prašome patikslinti pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Atliekų 
naudojimo ar šalinimo techninio reglamento rengimo instrukcijos 4.1 papunktį.

30. Planas turi būti parengtas vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo3 (toliau – Tvarkos aprašas) 
reikalavimais ir jame turi būti nurodoma visa pagal Tvarkos aprašą reikalaujama informacija. Jeigu 
Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano 3 dalies lentelės 3 grafoje ,,Tvarkymo būdas 
(pagal Taisyklių 4 priedą nurodomas kodas ir pavadinimas“ nurodoma tarpinė atliekos sutvarkymo 
veikla, turi būti nurodyta ir galutinė atliekos sutvarkymo veikla (kodas ir pavadinimas).  Atkreipiame 
dėmesį, kad vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 51 punktu, galutiniu atliekų tvarkytoju 
laikomas atliekų tvarkytojas, tvarkantis atliekas R1–R11 ir D1–D7, D10–D12 atliekų tvarkymo 
veiklos rūšimis. Prašome patikslinti informaciją.

Informuojame, kad nuo 2019-01-01 įsigaliojo Įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostata, kad 
„Įmonė, kuri privalo turėti leidimą pagal šio Įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus, atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklą gali pradėti vykdyti tik turėdama aplinkos ministro nustatyta tvarka 
parengtą ir su Aplinkos ministerijos įgaliota institucija suderintą atliekų naudojimo ar šalinimo 
veiklos nutraukimo planą ir sudarytą šio straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančią 

3 patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymu Nr. 469 ,,Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo 
veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją.“. Atsižvelgiant į tai, informuojame, kad nuo 2019-01-
01 banko garantų reikia tiek pavojingų, tiek nepavojingų atliekų tvarkytojams.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. Informuojame, kad 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo4 3.2.1. papunkčiu bei atsižvelgiant į darbo 
organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemones5, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 
laikotarpiu, dokumentai priimami tik el. elektroniniu būdu t. y. elektroniniu paštu arba per e. 
pristatymą, todėl prašome pateikti nuskanuotus ir pasirašytus paraiškos ir jos priedų dokumentus.

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir 
derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. Pažymime, kad paraiškos leidimui gauti 
rekomenduojama forma pateikta TIPK Taisyklių 4 priede, o paaiškinimai dėl kai kurių paraiškos 
dalių pildymo pateikti TIPK taisyklių 6 priede.

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. 
rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-647 „Dėl Valstybės rinkliavų už taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą ar pakeitimą“ 1.1 papunkčiu, valstybės rinkliavos už 
TIPK leidimo pakeitimą sumokėjimą patvirtinantys dokumentai Agentūrai turi būti pateikti kartu su 
paraiška nurodytam leidimui gauti. Vadovaujantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo 
taisyklių6, (toliau – Nutarimas), 2 punktu, valstybės rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės 
mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. VMI sąskaitas, į kurias 
galima mokėti valstybines rinkliavas galima rasti šioje nuorodoje: https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-
pajamu-surenkamoji-saskaita. Mokėtiną sumą rasite Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše, 
patvirtintame Nutarimu. Lėšų gavėjo, VMI prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas – 
188659752, Agentūros teikiamų paslaugų įmokos kodas – 5775.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti7.
PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos 

kokybės departamento 2020-05-07 rašto Nr. (5.8)-AD5-6755 kopija, 3 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

V. Lilienė, 8 706 68 039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt
J. Babikė, 8 706 62 042, el. p. justina.babike@aaa.am.lt

4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 
m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“.
5 patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo 
Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su įsakymo 
pakeitimais)
6 Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių6, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 
15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo 
taisyklių patvirtinimo“
7 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo įteikimo dienos.
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DĖL UAB „ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI GAUTI

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 

Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyrius išnagrinėjęs Aplinkos apsaugos agentūros Taršos 

prevencijos departamento 2020-04-07 raštu Nr. (30.1)-A4-877 teiktą UAB „Atliekų tvarkymo centras“ 

(toliau – Įmonė) Atliekų tvarkymo įrenginio esančio Sandėlių g. 18, Vilniuje paraišką Taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti (toliau – Paraiška), teikia šias pastabas:

1. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis 

Paraiškoje nurodytą sklypą Sandėlių g. 19, Vilniuje, esančio žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-4553-

6630) jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi valdo ir UAB „Linkbalta“. Paraiškos 3 priede pateikta 

jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo schema.  

Reikalinga pateikti Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją arba UAB „Linkbalta“ sutikimą 

planuojamai vykdyti veiklai;

2.  Nepateikta Paraiškos 5 - 7, 11, 12 ir 14 priedai;

3.  Paraiškos 8 p. „Įrenginio ar įrenginių gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė 

(nominali) šiluminė galia“ reikalinga tikslinti (taisyti) nurodomus atliekų pavadinimus „Nepavojingųjų 

vidaus degimo variklių tepalų oro filtrų atliekų tvarkymas .....“, „Pavojingųjų vidaus degimo 

variklių degalų oro filtrų atliekų tvarkymas ....“ bei Paraiškos 15 priede „UAB „Atliekų tvarkymo 

centras atliekų naudojimo ir šalinimo techninis reglamentas“ teikiamose technologinio proceso 

schemose – išpakavimas (jei atliekos buvo pristatytos išpakuotos);

4. Paraiškos 19 p. „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką.“ nurodoma galimai teršiama 

teritorija „žalia veja“ neatitinka LR Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių 

nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 13 p. 

„Galimai teršiamos teritorijos turi būti padengtos vandeniui nelaidžia kieta danga (asfalto, 

asfaltbetonio, betono ar pan.) ir įrengtos, kad paviršinės nuotekos nuo jų nenutekėtų ant šalia esančių 

teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų.“ nuostatos. Paraiškos 10 priede 

„Inžinerinių tinklų schema“ nurodomas  paviršinių nuotekų surinkimo baseinas nesujungtas su 

Elektroninio dokumento nuorašas



paviršinių nuotekų valymo įrenginiais, paviršinių nuotekų infiltracinė vieta numatyta asfaltu dengtoje 

aikštelėje. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis (Paraiškos 1 

priedas) Įmonės aikštelė (unikalus Nr. 4400-4868-7896) 756 kv. m. o Paraiškos 15 priede „UAB 

„Atliekų tvarkymo centras atliekų naudojimo ir šalinimo techninis reglamentas“ pridedame „Atliekų 

tvarkymo zonų planas“ Įmonės aikštelė 4400 kv. m. Paraiškos 11 priedas „UAB „Vilniaus vandenys“ 

išduotos prisijungimo sąlygos vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Vilniaus mieste“ ir 12 priedas 

„Nuotekų ir su jomis planuojamų išmesti teršalų skaičiavimai“ nepridėti. Atsižvelgiant į išdėstytą ir 

tai, kad planuojama vykdyti pavojingųjų atliekų tvarkymą (tvarkomas atliekų kiekis – 18550 t/metus; 

didžiausias vienu metu laikomas tvarkomų atliekų, įskaitant atliekų tvarkymo metu susidariusių atliekų 

laikymą, kiekis – 2780,7 t) Įmonė planuojamą veiklą galėtų pradėti tik įrengusi nuotekų tvarkymo 

sistemą; 

5. Atkreipiam dėmesį, kad pagal dabar galiojančio Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 

redakciją visos atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės privalo turėti laidavimo draudimo sutartį 

ar banko garantiją sumai, kuri turi padengti išlaidas įmonės bankroto ar kitu atveju, kai įmonė nori ar 

privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą. Įstatyme nenumatyta išimčių atliekoms ar jų 

grupėms, kurių sutvarkymo išlaidas nepadengtų laidavimo draudimo sutartis ar banko garantija.

Direktorė                                                            Inga Buzienė

Vidmantas Raičinskis, tel. 868781789, el. p. vidmantas.raicinskis@aad.am.lt  
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