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SPRENDIMAS
DĖL UAB „EMP RECYCLING“ ATLIEKŲ PERDIRBIMO GAMYKLOS PATIKSLINTOS 

PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 
PAKEISTI GRĄŽINIMO

2020-08-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „EMP Recycling“ atliekų 
perdirbimo gamyklos, esančios Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r., patikslintą paraišką Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. VR-4.7-V-01-V-8/T-V.8-10/2015 (toliau – TIPK 
leidimas) pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1, (toliau – 
TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms 
nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 
dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti patikslintą paraišką. 
Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal Aplinkos apsaugos departamento prie 
Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-08-06 raštu Nr. (5.8)-AD5-12996 
pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Patikslintoje paraiškoje nepilnai atsakyta į Agentūros 2020-03-26 rašte Nr. (30.1)-A4(e)-
2390 pateiktą 1 pastabą. Patikslintos paraiškos 11 lentelėje „Tarša į aplinkos orą“ pakartotinai 
prašome nurodyti koks naudojamas kuras 260 kW katilinėje (taršos šaltinis 006) ir atitinkamai pagal 
naudojamo kuro rūšį minėtos lentelės 6 grafoje nurodyti išmetamų teršalų ribines vertes, 
vadovaujantis Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normomis LAND 43-20132. 
Atsižvelgiant į tai, kad kartu su patikslinta paraiška pateiktoje 2019 m suderintoje „Stacionarių 
aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų, inventorizacijos duomenų ataskaitoje“ nurodyta, 
kad katilinėje eksploatuojamas biokuro katilas UT-150 (150 kW), kūrenamas mediena, o kaip 
rezervinis katilas eksploatuojamas dyzelinio kuro katilas „Sime“ (110 kW), prašome minėtos lentelės 
6 grafoje nurodyti išmetamų teršalų ribines vertes (vienkartinius taršos dydžius) kiekvienai kuro 
rūšiai, t.y. kieto ir skysto kuro rūšims. Pažymime, kad patikslintos paraiškos 11 lentelėje turi būti 
teikiama informacija apie taršą į aplinkos orą iš kiekvieno atskiro įrenginio, o lentelės 6 grafoje 
nurodomas vienkartinis taršos dydis.

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“. 
(redakcija galiojusi iki 2020-07-17)
2 Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2013, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų 
LAND 43-2013 patvirtinimo“.
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Atkreipiame dėmesį, kad paaiškinimai dėl paraiškos dalies „Tarša į aplinkos orą“ pildymo 
pateikti TIPK taisyklių 6 priede.

2. Patikslintos paraiškos 23 lentelės „Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos“ grafoje 
„Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ prašome patikslinti informaciją apie 15 01 03, 15 01 
05, 15 01 06, 17 02 01 atliekų planuojamus tolimesnius atliekų apdorojimus. Pažymime, kad minėtos 
lentelės grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ turi būti nurodoma planuojama 
tolimesnė atliekų, susidariusių po atliekų naudojimo veiklos, apdorojimo veikla (kodas ir 
pavadinimas), vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių3 2 priedu, ties kiekvienu atliekų kodu.

3. Patikslintos paraiškos 30 lentelės „Numatomos paruošti naudoti ir/ar šalinti pavojingosios 
atliekos“ grafoje „Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.“ pakartotinai prašome nurodyti ir bendrą 
paruošimo naudoti ir (ar) šalinti projektinį įrenginio pajėgumą, t/metus. 

4. Pažymime, kad patikslintoje paraiškoje, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo 
plane ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamente nurodytos atliekos, jų kiekiai ir 
tvarkymo būdai turi sutapti, todėl teikiant patikslintą paraišką atitinkamai turi būti pateikti ir 
patikslinti/atnaujinti  nurodyti dokumentai.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti4.
PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 

departamento 2020-08-06 rašto Nr. (5.8)-AD5-12996 kopija, 3 lapai. 

Direktorius Rimgaudas Špokas

V. Lilienė, 8 706 68 039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt

3 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 
217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
4 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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Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui 
el. p. aaa@aaa.am.lt

DĖL UAB „EMP RECYCLING“, GALINĖS K., VILNIAUS R., PARAIŠKOS TARŠOS 
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 
Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyrius, išnagrinėjęs UAB ,,EMP recyckling“, Galinės k. , 
Vilniaus r., (toliau – Įmonė) pateiktus dokumentus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimui pakeisti, teikia pastabas ir pasiūlymus:

1. Siekiant užtikrinti tinkamą leidimo sąlygų laikymosi kontrolę tikslinga, kad veiklavietėje 
būtų aiškiai sužymėtos atliekų laikymo zonos (pavyzdžiui dažais ant grindinio paviršiaus, kitoks 
ženklinimas, aptvėrimas jei tai lauko teritorija ir t.t.) ir tai turėtų būti aprašyta Atliekų naudojimo ar 
šalinimo techniniame reglamente ir (ar) TIPK Leidimo sąlygose.

2. Informuojame, kad atvejų, kai ūkio subjektų veiklos nutraukimo plane nurodytų priemonių 
įgyvendinimo sąmatos grindžiamos komerciniais pasiūlymais, kuriuose atliekų tvarkymas įvertintas 
0,00 Eur., praktikoje bankrutuojant atliekas tvarkančioms įmonėms jų turimos laidavimo draudimo 
sutartys ar banko garantijos nepadengia visų atliekų tvarkymo išlaidų. Todėl manome, kad tikslinga 
derinant Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane nurodytų priemonių įgyvendinimo 
sąmatas, kuriomis nustatomos laidavimo draudimo sutarčių ar banko garantijų sumos, atkreipti dėmesį 
į komercinius pasiūlymus, kuriuose pateikti atliekų, neturinčių teigiamos rinkos vertės, tvarkymo 
įkainiai galiojantys tik atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo atveju.

Direktorė                                   Inga Buzienė

Žilvinas Lefikas, tel.,  8 686 10421, el. p. zilvinas.lefikas@aad.am.lt
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