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SPRENDIMAS
DĖL UAB „ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS 

INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI GRĄŽINIMO

2020-09-      Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Atliekų tvarkymo 
centras“, esančio Sandėlių g. 19, Vilniuje, patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) gauti. 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. Atsiprašome, 
kad dėl paklausimų gausos vėluojame išnagrinėti Jūsų pateiktus dokumentus.

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 2020-08-14 raštu Nr. (5.8)-AD5-13581 
pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Patikslintoje paraiškoje nepilnai atsakyta į Agentūros 2020-05-21 rašte Nr. (30.1)-A4(e)-
4251 pateiktą 4 pastabą. Patikslintos paraiškos 8 punkte ,,Įrenginio ar įrenginių gamybos 
(projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia“ pateikta informacija apie bendrą 
nepavojingų atliekų tvarkymo kiekį (t/metus) ir didžiausią vienu metu laikomą tvarkomų atliekų 
kiekį (t), neatitinka 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) pateiktos informacijos. Prašome patikslinti 
pateiktą informaciją apie nepavojingų atliekų tvarkymo projektinius pajėgumus (t/metus), nurodyti 
didžiausius vienu metu laikomus tvarkomų nepavojingų atliekų kiekius (t) pagal Informaciją 
atrankai ir nurodyti patikslintus  atliekų tvarkymo įrenginio projektinius pajėgumus.

Pažymime, kad paraiškoje ir atitinkamai kituose dokumentuose planuojama ūkinė veikla ir 
įrenginio projektiniai pajėgumai turi atitikti PAV atrankoje ir Informacijoje atrankai pateiktai 
informacijai. 

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)
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2. Patikslintoje paraiškoje ir atitinkamai kituose dokumentuose tekstilės atliekų (atliekų 
kodais 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 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 ir nurodyti, kodėl 
Informacijoje atrankai nėra informacijos apie minėtas atliekas.

3. Atkreipiame dėmesį, kad patikslintos paraiškos 23 lentelės grafoje „Projektinis įrenginio 
pajėgumas, t/m.“ nurodomas projektinis atliekų naudojimo įrenginio pajėgumas, tonomis per metus, 
o patikslintos paraiškos 25 lentelėje ,,Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios 
atliekos.“ grafoje „Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.“ nurodomas paruošimo naudoti ir (ar) 
šalinti projektinis įrenginio pajėgumas, tonomis per metus.

4. Patikslintos paraiškos 31 ir 26 lentelių grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų 
apdorojimas“ nurodoma planuojama tolimesnė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas), 
vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių2 2 priedu. Tuo atveju, jeigu nurodoma tarpinė atliekos 
apdorojimo veikla, taip pat turi būti nurodyta ir galutinė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir 
pavadinimas), vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu.

5. Patikslintos paraiškos 26 lentelės 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 patikslintos paraiškos 31 
lentelės 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.

6. Jeigu patikslintos paraiškos 26 ir 28 lentelėse nurodoma, kad atliekas toliau planuojama 
apdoroti R atliekų naudojimo veiklomis, tuomet ir laikant atliekas reikėtų nurodyti R13 atliekų 
naudojimo veiklą. Prašome patikslinti informaciją atitinkamose patikslintos paraiškos lentelėse.

7. Patikslintos paraiškos 28 lentelėje grafoje „Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.“ 
nurodomas projektinis atliekų naudojimo įrenginio pajėgumas, tonomis per metus.

8. Patikslintoje paraiškoje nurodyta, kad bendras nepavojingųjų atliekų tvarkymas bus 
42300 t/m., o paraiškos 23 lentelėje „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, pakartotinai prašome paraiškos XI skyriuje „Numatomas atliekų susidarymas, 
apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ pateiktas 
lenteles patikslinti ir papildyti pagal TIPK taisyklių 6 priede pateiktus paaiškinimus.

9. Pažymime, kad patikslintoje paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Atliekų 
naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo plane pateiktą informaciją, todėl teikiant patikslintą paraišką atitinkamai turi būti 
pateikti ir patikslinti nurodyti dokumentai.

10. Pažymime, kad Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis 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. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente turi būti pateikta visa 
instrukcijoje nurodoma informacija apie visas vykdomas ir planuojamas vykdyti atliekų naudojimo 
ar šalinimo veiklas, todėl atliekų naudojimo ar šalinimo techninio 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, t. y. nurodyti informaciją apie atliekų laikymo 

2 patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“.
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sąlygas, būtina atskirai pateikti informaciją apie R13 ir D15 atliekų tvarkymo veiklų kodais 
laikomas atliekas, atsižvelgiant į skirtingą galimą jų laikymo trukmę, ir atskirai nurodyti atliekų 
laikymo vietas atliekų išdėstymo schemoje. 

Pažymime, 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 
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. 

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos leidimui gauti rekomenduojama forma pateikta TIPK 
Taisyklių 4 priede, o paaiškinimai dėl kai kurių paraiškos dalių pildymo pateikti TIPK taisyklių 
6 priede.

Informuojame, kad vadovaujantis Valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos 
mokėjimo ir grąžinimo taisyklių3 4.1411.2 papunkčiu, valstybės rinkliavos dydis už TIPK leidimų 
išdavimą nuo 2019-09-07 yra 999 eurai, kuris turi būti sumokėtas į Valstybinės mokesčių 
inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. 

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

kokybės departamento 2020-08-14 rašto Nr. (5.8)-AD5-13581 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

3 Valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės 
rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo 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 „ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ PATIKSLINTOS 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 2020-07-30 raštu Nr. (30.1)-A4-1239 teiktą UAB „Atliekų tvarkymo 
centras“ (toliau – Įmonė) Atliekų tvarkymo įrenginio esančio Sandėlių g. 19, Vilniuje patikslintą 
paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti (toliau – Paraiška) informuoja, kad 
Įmonės patikslintoje paraiškoje neįvertintos 2020-05-07 raštu Nr. (5.8)-AD5-6755 „Dėl UAB „Atliekų 
tvarkymo centras“ paraiškos TIPK leidimui gauti“ teiktos pastabos.

Direktorė                                                            Inga Buzienė

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