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SPRENDIMAS
DĖL VŠĮ „KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ MECHANINIO

ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO IR BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO
ĮRENGINIO TIPK LEIDIMO Nr. T-K.6-7/2015 SĄLYGŲ TIKSLINIMO, ATLIEKŲ

NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIO REGLAMENTO IR ATLIEKŲ
NAUDOJIMO AR ŠALINIMO VEIKLOS NUTRAUKIMO PLANO DERINIMO

2022-10-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos  apsaugos  agentūra  (toliau  –  Agentūra)  2022-02-09gavo  VšĮ  „Kauno  regiono
atliekų  tvarkymo  centras“  Mechaninio  atliekų  rūšiavimo  ir  biologiškai  skaidžių  atliekų
kompostavimo  įrenginio  (Zabieliškio  MAR),  esančio  Liepų  g.  16,  LT-58166  Zabieliškis,
Pelėdnagių  sen.,  Kėdainių  r.,  pagal  TIPK  taisyklių1 reikalavimus,  parengtą  paraišką  Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-K.6-7/2015  (toliau – TIPK leidimas) pakeisti
(toliau – paraiška) su priedais: pagal Tvarkos aprašo2 reikalavimus parengtą Atliekų naudojimo ar
šalinimo veiklos nutraukimo planą (toliau – planas) su plano priemonių įgyvendinimo sąmata bei
pagal Atliekų tvarkymo taisyklių3 reikalavimus parengtą Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį
reglamentą (toliau – reglamentas).

Agentūra,  vadovaudamasi TIPK taisyklių  36.1  ir  36.2  papunkčiais  ir  Tvarkos  aprašo  6
punkto nuostatomis, 2022-03-01 raštu4 pateikė planą ir reglamentą (toliau – dokumentai) vertinimui

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro  2013 m. liepos 15 d.  įsakymu Nr.  D1-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.
2 Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo,
derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija galiojusi iki 2022-08-18).
3 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
4 Aplinkos apsaugos agentūros 2022-03-01 raštas Nr. (30.1)-A4E-2293 „Dėl VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Mechaninio
atliekų rūšiavimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo įrenginio atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano ir
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Aplinkos  apsaugos  departamentui  prie  Aplinkos  ministerijos  (toliau  – Departamentas).
Departamentas  2022-03-08  raštu5 nurodė,  kad  pastabų  ir  pasiūlymų  pateiktiems  dokumentams
neturi.

Agentūra  2022-05-30  raštu  Nr.  AP-2022/020  gavo  įmonės  parengtą  patikslintą  paraišką
TIPK leidimui pakeisti ir, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, vadovaudamasi Aplinkos apsaugos
įstatymo6 191 straipsnio 13 dalimi, priima sprendimą, kad TIPK leidimo keisti nereikia, kadangi
nenustatytos  Aplinkos  apsaugos  įstatymo  19¹  straipsnio  12  dalyje  nurodytos  sąlygos,  dėl  kurių
reikėtų keisti leidimą, tačiau, vadovaujantis TIPK taisyklių 97.3 papunkčiu, būtina patikslinti
TIPK leidimo sąlygas. 

Atsižvelgiant į tai,  kas išdėstyta, Agentūra patikslina VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo
centro  Mechaninio  atliekų  rūšiavimo  ir  biologiškai  skaidžių  atliekų  kompostavimo  (Zabieliškio
MAR)  įrenginio TIPK leidimo „I. BENDROJI DALIS“ skyriaus 6 punkto „Asmenų atsakomybė
pagal  pateiktą  deklaraciją.“  ir  2  lentelės  „Įrenginio  atitikties  GPGB palyginamasis  įvertinimas“
duomenis, „II. LEIDIMO SĄLYGOS“ 8 skyriuje „Tarša į aplinkos orą“ galiojančias sąlygas, TIPK
leidimo  6,  7  lentelių  duomenis,  12  skyriuje  „Atliekų  susidarymas“  galiojančias  sąlygas,  TIPK
leidimo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 lentelių duomenis, ir, vadovaudamasi TIPK taisyklių
97.3 papunkčiu, patikslintas TIPK leidimo sąlygas teikia su šiuo Agentūros sprendimu (pridedama).
Šiuo sprendimu Agentūra taip pat, vadovaudamasi:

1) Tvarkos aprašo 10 punkto reikalavimais,  derina planą (patvirtintas įmonės atstovo
2022-05-30). 

2) Atliekų tvarkymo taisyklių 71 punkto reikalavimais, derina reglamentą (patvirtintas
įmonės atstovo 2022-05-30).

Eksploatuojant  įrenginį  ir  vykdant  TIPK  leidimo  sąlygų  laikymosi  kontrolę,  turi  būti
vadovaujamasi šiuo sprendimu ir patikslintomis TIPK leidimo sąlygomis. 

Šis sprendimas, vadovaujantis TIPK taisyklių 681.3 papunkčiu, laikomas TIPK leidimo
sąlyga ir pridedamas prie TIPK leidimo priedų.

Pažymime, kad vadovaujantis Įsakymo7 3.4 papunkčiu, iki šio Įsakymo įsigaliojimo pradėtos
reglamento,  plano,  laidavimo  draudimo  sutarties  ar  banko  garantijos  derinimo  procedūros
baigiamos iki šio Įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka. Zabieliškio MAR turi Atlikimo laidavimo
draudimo  raštą  Nr.  AT  97878  su  draudimo  liudijimu  Nr.  710-451-97878,  išduotą  2022-07-27
ERGO Insurance SE Lietuvos filialo, kuris galioja iki 2023-07-27.

Informuojame, kad vadovaujantis Įsakymo 3.3 papunkčiu, reglamentas ir planas, suderintas
su Agentūra iki šio Įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka, galioja iki 2024-04-30 ir turi būti
atnaujinti pagal teisės aktų reikalavimus iki nurodytos datos.

Vadovaujantis Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių8 19 punktu, pasikeitus
atliekų tvarkytojų valstybės registre (toliau – ATVR) objekto duomenims ir informacijai,  per 20
darbo dienų privaloma atnaujinti registraciją ATVR, pateikiant paraišką elektroniniu būdu interneto
svetainėje www.atvr.am.lt. Daugiau informacijos Agentūros interneto svetainėje.

atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento pakeitimo“.
5 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2022-03-08 raštas Nr.(5.2)-AD5-4018
„Dėl  VšĮ  Kauno regiono  atliekų  tvarkymo centro  Mechaninio  atliekų  rūšiavimo  ir  biologiškai  skaidžių  atliekų  kompostavimo
įrenginio atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano ir atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento pakeitimo“.
6 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.
7 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. D1-264 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 „Dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir
įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – Įsakymas);
8 Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-86
„Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo
taisyklės).
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Dėl  išaugusio  Agentūrai  teikiamų  prašymų  bei  kitų  dokumentų  skaičiaus  ir  padidėjusio
įprastinio darbuotojų krūvio bei kaitos,  apgailestaujame ir  atsiprašome dėl užsitęsusio atsakymo
pateikimo.

Šį sprendimą turite teisę apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka9.
PRIDEDAMA:
1. Galiojančios TIPK leidimo sąlygos;
2. Patikslintos TIPK leidimo sąlygos;
3. Reglamentas; 
4. Planas;
5. TIPK leidimo priedų sąrašas.

Direktorė Milda Račienė

A. Jonkaitytė, tel. +370 695 17454, el. p. ausra.jonkaityte@gamta.lt

9 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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