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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), kaip institucija,  priimanti sprendimą dėl
poreikio keisti leidimo sąlygas ar leidimą, vadovaujantis TIPK taisyklių1 99 punktu, 2022-10-06
gavusi UAB „Toksika“ raštu pateiktą prašymą (toliau – prašymas) dėl leistinų sudeginti  atliekų
kiekio  padidinimo 2022 metais  įmonės  eksploatuojamoje  Pavojingų atliekų  deginimo jėgainėje,
esančioje  Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji  sen., neviršijant Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės  leidime  Nr.  T-Š.9-14/2015  (toliau  –  TIPK leidimas)  nustatytų  leistinų  metinių  taršos
normatyvų, vadovaudamasi TIPK taisyklių 92.10 papunkčiu, peržiūrėjo TIPK leidimo sąlygas.

Agentūra, įvertinusi įmonės 2022-10-06 prašyme pateiktą informaciją bei 2022-10-21 raštu
Nr.  S-280  pateiktą papildomą,  skaičiavimais  pagrįstą  informaciją, vadovaudamasi  Aplinkos
apsaugos  įstatymo2 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 taisyklių3 97.3 papunkčiu,
būtina patikslinti TIPK leidimo sąlygas. 

Atsižvelgiant  į  tai,  kas  išdėstyta,  Agentūra  papildo  UAB  „Toksika“  Pavojingų  atliekų
deginimo jėgainės,  esančios  Jurgeliškių  k.  10,  Šiaulių  kaimiškoji  sen.,  TIPK leidimo 20 skyrių
„Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai  pagal Taisyklių 65 punktą“ 33 punktu jame nustatydama

1Taršos 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 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.
3 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“.
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sąlygą  „Leidžiama įrenginyje iki 2022-12-31 padidinti deginamų pavojingų atliekų kiekį nuo 10
000 t/m iki  10 790 t/metus, nedidinant valandinio deginamų atliekų kiekio 1350 kg/val. ir metinės
leidžiamos taršos į aplinkos orą 24,5715 t/metus, įrenginiui papildomai dirbant 24 paras arba 576
val.“.

Pažymime, kad TIPK leidimo 33 punkte nustatyta sąlyga galioja nuo šio sprendimo
priėmimo dienos iki 2022-12-31.

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

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

Šį sprendimą turite teisę apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka4.
PRIDEDAMA:
1. Patikslintos TIPK leidimo sąlygos;
2. Galiojančios TIPK leidimo sąlygos;
3. TIPK leidimo priedų sąrašas.

Direktoriaus pavaduotoja, atliekanti 
direktoriaus funkcijas

  Justina Černienė

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