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SPRENDIMAS
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PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI GRĄŽINIMO

2020-11-      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 Agentūros apibendrintas žemiau 
išdėstytas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 
departamento 2020-10-30 raštu Nr. (5.8)-AD5-19179 pateiktas pastabas (toliau – Raštas):

1. Paraiškos 4 priede pateiktas UAB „Linkbalta“ sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų, kuriame nurodoma, kad UAB „Linkbalta“ sutinka savo valdomam plotui nustatyti 
specialiąsias žemės naudojimo sąlygas – sanitarinės apsaugos zoną. 

Prašome pateikti jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją arba sutikimą, kuriame būtų 
nurodyta, kad UAB „Linkbalta“ neprieštarau arba sutinka, kad jungtinės veiklos (partnerystės) 
sutartimi valdomame žemės sklype būtų vykdoma planuojama atliekų tvarkymo veikla.   

2. Paraiškos 19 p. nurodoma, kad paviršinių nuotekų tvarkymo sistema dar nėra įrengta. 
Pažymėtina, kad pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 33.4 p. reikalavimus, paraiškoje 
TIPK leidimui gauti turi būti pateikiama informacija apie nuotekų valymo įrenginius ir jų 

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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eksploataciją (technologinė schema ir aprašymas, statybos ir pripažinimo tinkamais naudoti datos, 
valymo įrenginių projektinės charakteristikos, trumpas eksploatacijos aprašymas (nurodomi už 
eksploataciją atsakingi asmenys), eksploatacijos taisyklės), t.y. nuotekų valymo įrenginiai turi būti 
sumontuoti prieš gaunant TIPK leidimą. Prašome atsižvelgti į šiame punkte išdėstytą pastabą ir 
atitinkamai patikslinti paraišką TIPK leidimui gauti.

Patikslintą paraišką TIPK leidimui gauti ir papildomus dokumentus prašome pateikti 
Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui gauti bus skaičiuojamas nuo patikslintos 
Paraiškos priėmimo dienos.

Papildomai informuojame, kad atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones2 
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, Agentūroje darbas organizuojamas ir 
klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, todėl šiuo laikotarpiu prašome pateikti tik elektroninius 
dokumentus el. ryšio priemonėmis.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.
PRIDEDAMA. Raštas, 3 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

2 Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. AV-255 Dėl Aplinkos apsaugos agentūros 
direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos 
teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ pakeitimo.
3 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 paskelbimo arba įteikimo 
dienos.
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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 2020-10-19 raštu Nr. (30.1)-A4e-9287 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) su pridedamais 
dokumentais, 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.  Paraiškos 4 priede pateiktas UAB „Linkbalta“ sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų, kuriame nurodoma, kad UAB „Linkbalta“ sutinka savo valdomam plotui nustatyti 
specialiąsias žemės naudojimo sąlygas – sanitarinės apsaugos zoną, tačiau sutikimas planuojamai 
vykdyti veiklai nepateiktas.

Reikalinga pateikti Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją arba UAB „Linkbalta“ 
sutikimą planuojamai vykdyti veiklai;

2. Paraiškos 19 p. „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ nurodoma, kad paviršinių 
nuotekų tvarkymo sistema dar nėra įrengta. Pažymime, kad  pagal LR Aplinkos ministro 2007-04-02 
įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ patvirtinto 
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 33.4 p. paraiškoje TIPK  leidimui gauti turi būti informacija 
apie nuotekų valymo įrenginius ir jų eksploataciją (technologinė schema ir aprašymas, statybos ir 
pripažinimo tinkamais naudoti datos, valymo įrenginių projektinės charakteristikos, trumpas 
eksploatacijos aprašymas (nurodomi už eksploataciją atsakingi asmenys), eksploatacijos 
taisyklės), t.y. nuotekų valymo įrenginiai turi būti sumontuoti prieš gaunant TIPK leidimą.

3. Atkreipiam dėmesį, kad  pagal dabar galiojančio Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 
2p. redakciją įmonė atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali pradėti tik turėdama 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

Arūnas Dirgėla, tel. 861658216, el. p. arunas.dirgela@aad.am.lt  
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