
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 
ir galiojimo panaikinimo taisyklių 
2 priedas 

 
 
 

PARAIŠKA 
TARŠOS LEIDIMUI GAUTI 

 
 

[1] [4] [7] [3] [9] [6] [4] [4] [7] 
(Juridinio asmens kodas) 

 
 
UAB „Audojus“, Klaipėdos g. 128-11, LT-37367 Panevėžys, tel. +370 698 15854, el. paštas audojus@gmail.com 

(Veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas) 
 
UAB „Audojus“ metalų laužo ir atliekų tvarkymo vieta, J. Janonio g. 1, Panevėžys 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 
 
3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir (ar) laikomos atliekos, išskyrus atvejus, kai 
vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų 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“, 1 priedu tokiai veiklai reikia turėti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. 

(nurodoma, kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys) 
 
Direktorius Valentas Zabarskas, tel. +370 698 15854, el. paštas audojus@gmail.com 

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas) 
 
 
 



  

BENDROJI PARAIŠKOS DALIS 
 
1. Veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens duomenys, ūkinės veiklos objekto 

pavadinimas ir adresas. 

Veiklos vykdytojas: UAB „Audojus“, įmonės kodas 147396447, buveinės adresas Klaipėdos g. 128-11, LT-37367 Panevėžys. 

Kontaktinis asmuo: direktorius Valentas Zabarskas, tel. +370 698 15854, el. paštas audojus@gmail.com 

Ūkinės veiklos objektas: UAB „Audojus“ metalų laužo ir atliekų tvarkymo vieta, J. Janonio g. 1, Panevėžys 

 
2. Trumpa aprašomojo pobūdžio informacija apie visus veiklos vykdytojo planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų 

išmetimą (išleidimą), nurodant jų veikimo (eksploatacijos) pradžią, įrenginių techninius parametrus nepriklausomai nuo to, ar tie 
įrenginiai atitinka Taisyklių 4.4 papunktį, įskaitant įrenginiuose naudojamas technologijas, jų pajėgumus, juose vykdomą veiklą, 
naudojamas medžiagas ir mišinius; išmetamų (išleidžiamų) teršalų šaltinius, išmetamus (išleidžiamus) teršalus. 

Įrenginio vieta ir gretimybės 

Planuojama metalų laužo ir atliekų tvarkymo vieta (patalpa) yra pramoninėje teritorijoje, paslaugų paskirties pastate, adresu J. Janonio g. 1, 
Panevėžyje. 

Žemės sklypo unikalus Nr. 2701-0010-0144, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos. Žemės sklypo plotas – 6,2974 ha. Žemės sklypas priklauso juridiniams asmenims, nurodytiems žemės sklypo registro išraše. Žemės 
sklypo registro išrašas pateiktas 1 Priede, žemės sklypo planas – 2 Priede. 

Pastato (autoserviso) unikalus Nr. 2796-4009-6122, pagrindinė naudojimo paskirtis – paslaugų. Pastato žymėjimas plane 12L1/p. Pastato bendras 
plotas – 343,95 m2. Pastatas nuosavybės teise priklauso UAB „Lucky Rent“. UAB „Audojus“ planuojamai ūkinei veiklai šiame pastate numato 
naudoti 38,03 m2 ploto patalpą. Patalpos žymėjimas plane 1–8. Pastatų registro išrašas pateiktas 3 Priede, pirmo aukšto patalpų planas su 
pažymėta metalų laužo ir atliekų tvarkymo patalpa – 4 Priede, negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis – 6 Priede. 

Metalų laužo ir atliekų tvarkymo vieta nepatenka į saugomas teritorijas, paviršinių vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas, vandenviečių 
apsaugos zonas, kultūros paveldo objektų teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija – Sanžilės kraštovaizdžio draustinis yra nutolęs apie 3,9 km 
vakarų kryptimi, artimiausia Natura 2000 teritorija – Žalioji giria – apie 5,6 km šiaurės rytų ir apie 6,6 km rytų kryptimi. Artimiausias paviršinio 
vandens telkinys – upė Nevėžis nutolęs apie 110 m pietų kryptimi. Artimiausias kultūros paveldo objektas – Siaurojo geležinkelio kompleksas 
(kodas 21898) nutolęs apie 0,5 km šiaurės kryptimi, Cukraus fabriko pastatų kompleksas (kodas 24621) – apie 0,8 km vakarų kryptimi. 

Artimiausias gyvenamasis namas nutolęs apie 40 m pietų kryptimi. Artimiausi visuomeninės paskirties pastatai – Panevėžio lopšelis-darželis 
„Rugelis“ yra nutolęs apie 0,63 km pietvakarių kryptimi, Panevėžio lopšelis-darželis „Kregždutė“ – apie 0,64 km pietryčių kryptimi, UAB 
Tulpių šeimos klinika – apie 0,76 km pietryčių kryptimi. 

Vietovės žemėlapis pateikiamas 7 Priede. 



  

 

Informacija apie planuojamą eksploatuoti įrenginį 

UAB „Audojus“ planuojama ūkinė veikla – metalų laužo ir atliekų surinkimas (S1), rūšiavimas (R12), laikymas (R13), vežimas (S2) ir 
perdavimas atliekų tvarkymo įmonėms. 

Metalų laužą ir atliekas planuojama surinkti iš fizinių ir juridinių asmenų. 

Metalų laužą ir atliekas į tvarkymo vietą pristatys atliekų turėtojai savo autotransportu arba bus atvežami įmonės autotransportu. 

Prieš priimant, metalų laužas ir atliekos bus patikrinami dėl draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų, pagal Lietuvos Respublikos 
ūkio ministro 2002 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 77 „Dėl Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą 
sąrašą. Patikrinama ar metalų lauže ir atliekose yra pavojingųjų medžiagų, ar yra skleidžiama jonizuojančioji spinduliuotė. Jonizuojančiosios 
spinduliuotės matavimai bus atliekami metrologiškai patikrintomis ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turinčiomis jonizuojančiosios 
spinduliuotės matavimo priemonėmis. 

Metalų laužas ir atliekos patenkantys į draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą nebus priimami, išskyrus Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 28 d. įsakyme Nr. 77 „Dėl Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašo 
patvirtinimo“ numatytus atvejus. 

Metalų laužas ir atliekos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, nebus priimami. Taip pat, nebus priimami metalų laužas ir atliekos skleidžiantys 
jonizuojančiąją spinduliuotę. 

Priimtas metalų laužas ir atliekos bus sveriami metrologiškai patikrintomis ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turinčiomis 
svarstyklėmis. Priėmus metalų laužą ir atliekas bus išrašomas pirkimo–pardavimo faktą patvirtinantis apskaitos dokumentas. Vykdoma atliekų 
apskaita. 

Pasvertas metalų laužas ir atliekos bus rūšiuojami, kraunant juos į atitinkamus konteinerius. Atliekų išdėstymo schema patiekiama 8 Priede. 
Metalų laužo ir atliekų tvarkymo patalpoje yra įrengta skysčiams nelaidi ir skysčių ardančiajam poveikiui atspari (betoninė) danga. Metalų 
laužas ir atliekos bus rūšiuojami rankiniu būdu, nenaudojant įrenginių ir cheminių medžiagų. Rūšiavimo metu papildomos atliekos nesusidarys. 

Metalų laužo ir atliekų tvarkymo patalpoje sukauptas ir išrūšiuotas metalo laužas ir atliekos, bus perduodami atliekų tvarkymo įmonėms, 
turinčioms teisę tvarkyti šias atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo. Konteinerių su atliekomis 
pakrovimui į autotransporto priemonę bus naudojamas rankinis hidraulinis krautuvas. 

Metalų laužo ir atliekų supirkimo apskaita bus vykdoma, vadovaujantis atliekų tvarkymo ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės 
aktais. Atliekų apskaita, įskaitant atliekų apskaitos ataskaitų teikimą, bus vykdoma Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo 
taisyklėse nustatyta tvarka (LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 
ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“). Apskaitos dokumentai bus saugomi metalų laužo ir atliekų supirkimo patalpoje, atliekų tvarkymo ir 
buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

Lietuvos statistikos departamentui informacija apie supirktą ir realizuotą metalų laužą ir atliekas bus teikiama šio departamento nustatyta tvarka. 



  

 

Metalų laužo ir atliekų supirkimo vietoje bus pateiktas Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 77 „Dėl Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašo 
patvirtinimo“. Bus įrengta iškaba. Klientams matomoje vietoje bus nurodytas supirkimo vietos darbo laikas, telefono numeris. 

Planuojamas įrenginio darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, nuo 8.00 iki 17.00 valandos. 

Metalų laužo ir atliekų supirkimo patalpoje bus laikomos reikiamos individualiosios saugos darbe ir pirminės gaisro gesinimo priemonės. Taip 
pat, priemonės, užtikrinančios laužo ir atliekų apskaitos dokumentų saugumą. Metalų laužo ir atliekų supirkimo patalpa bus rakinama. 

Metalų laužo ir atliekų supirkimo patalpoje (įrenginyje) stacionarių oro taršos šaltinių nebus. Patalpa bus šildoma elektriniais šildytuvais. Iš 
įrenginio į aplinkos teršalai nebus išmetami. Per metus patalpų šildymui ir apšvietimui planuojama sunaudoti apie 300 kWh elektros energijos. 

Metalų laužo ir atliekų vežimui UAB „Audojus“ planuoja naudoti vieną autotransporto priemonę, kurioje numatoma sunaudoti apie 2,5 t/metus 
dyzelino. Iš transporto priemonės vidaus degimo variklio į aplinkos orą bus išmetama apie 0,621 t/metus anglies monoksido, 0,070 t/metus azoto 
oksidų, 0,003 t/metus sieros dioksido, 0,010 t/metus kietųjų dalelių, 0,169 t/metus angliavandenilių. 

Metalų laužo ir atliekų supirkimo patalpoje bus tvarkomos tik nepavojingosios metalų atliekos, cheminės medžiagos ir preparatai nebus 
naudojami, todėl kvapų tarša nesusidarys. 

Metalų laužas ir atliekos bus rūšiuojami rankiniu būdu, nenaudojant įrenginių ir cheminių medžiagų. Konteinerių su atliekomis pakrovimui į 
autotransporto priemonę bus naudojamas rankinis hidraulinis krautuvas. Triukšmą sukeliantys įrenginiai nebus naudojami, todėl triukšmas 
nesusidarys. 

Technologiniame procese vanduo nebus naudojamas, gamybinės nuotekos nesusidarys. 

Komunalinės atliekos bus tvarkomos naudojantis savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema. 

Planuojama, kad metalų laužo ir atliekų supirkimo patalpoje dirbs 1 darbuotojas. 

Darbuotojo reikmėms buitinės patalpos ir sanitarinis mazgas yra įrengti greta esančiame administraciniame pastate. Administracinio pastato 
unikalus Nr. 2796-4009-6130, pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė. Pastato žymėjimas plane 13B2/p. Pastato bendras plotas – 
155,66 m2. Patalpų žymėjimas antro aukšto plane 2–4, 2–5, 2–6. Pastatas nuosavybės teise priklauso UAB „Lucky Rent“. Prieš pradedant veiklą 
UAB „Audojus“ gaus sutikimą dėl naudojimosi buitinėmis patalpomis. Pastatų registro išrašas pateiktas 3 Priede, antro aukšto patalpų planas – 
5 Priede. 

Planuojamas metalų laužo ir atliekų supirkimo patalpos (įrenginio) našumas – 330,0 t/metus. 

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti atliekų kiekis – 33,0 t. 

 
 
 



  

3. Įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami (išleidžiami) teršalai foninis užterštumo lygis pagal 
atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus (išleidžiamus) teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira 
neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių 
duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis. 

Metalų laužo ir atliekų tvarkymo patalpa (įrenginys) yra pramoninėje teritorijoje. 

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros (www.gamta.lt) pateiktais 2017 metų Panevėžio miesto oro užterštumo žemėlapiais, metalų laužo ir 
atliekų tvarkymo vietoje foninės vidutinės metinės oro teršalų koncentracijos neviršija ribinių verčių ir pateikiamos lentelėje: 

Vieta 
KD10, 
µg/m3 

KD2,5, 
µg/m3 

NO2, 
µg/m3 

SO2, 
µg/m3 

CO, 
mg/m3 

J. Janonio g. 1, Panevėžys 18,0 12,0 16,0 2,5 0,35 

4. Priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo (išleidimo) iš įrenginio prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, iš įrenginio išmetamo 
(išleidžiamo) teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal 
technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija 
apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius. 

Metalų laužas ir atliekos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, nebus priimami. Taip pat, nebus priimami metalų laužas ir atliekos skleidžiantys 
jonizuojančiąją spinduliuotę. Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimai bus atliekami metrologiškai patikrintomis ir galiojantį metrologinės 
patikros sertifikatą turinčiomis jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo priemonėmis. 

Visas priimtas metalų laužas ir atliekos bus laikomi atitinkamuose konteineriuose. Metalų laužo ir atliekų tvarkymo patalpoje yra įrengta 
skysčiams nelaidi ir skysčių ardančiajam poveikiui atspari (betoninė) danga. 

Vanduo į buitines patalpas bus tiekiamas iš UAB „Aukštaitijos vandenys“ vandentiekio tinklų. Buitinės nuotekos bus išleidžiamos į UAB 
„Aukštaitijos vandenys“ nuotekų tinklus. Technologiniame procese vanduo nebus naudojamas, gamybinės nuotekos nesusidarys. Paviršinės 
(lietaus) nuotekos nesusidarys, kadangi planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pastate esančioje, uždaroje, nuo kritulių apsaugotoje patalpoje. 

5. Planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir preparatus, kurą, sąrašai, jų kiekis, rizikos / 
pavojaus bei saugumo / atsargumo frazės, saugos duomenų lapai. 

Įrenginyje žaliavos ir pagalbinės medžiagos, įskaitant chemines medžiagas ir preparatus, nebus naudojami. Atliekų vežimui autotransporto 
priemonėje planuojama sunaudoti apie 2,5 t/metus dyzelino. 

6. Įrenginyje numatytos (naudojamos) atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms). 

UAB „Audojus“ yra atliekas tvarkanti įmonė, todėl atliekų susidarymo prevencijos priemonės nenagrinėjamos. 

 



  

 

7. Planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. 

Vanduo į buitines patalpas bus tiekiamas iš UAB „Aukštaitijos vandenys“ vandentiekio tinklų ir naudojamas tik darbuotojo buitinėms reikmėms. 
Planuojamas vandens poreikis – apie 6,3 m3/metus (1 darbuotojas x 25 l/dieną x 252 dienos/metus = 6,3 m3/metus). Sunaudojamo vandens 
apskaitai yra įrengtas vandens skaitiklis. Susidariusios buitinės nuotekos bus išleidžiamos į UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuotekų tinklus. 
Planuojamas buitinių nuotekų kiekis – apie 6,3 m3/metus. Buitinių nuotekų užterštumas BDS7 ≤ 287,5 mg O2/l (apie 0,0018 t/metus), skendinčių 
medžiagų ≤ 250 mg/l (apie 0,0016 t/metus). Buitinių nuotekų kiekis nustatomas pagal sunaudoto vandens kiekį (pagal vandens skaitiklio 
parodymus). Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis pateikiama 9 Priede. 

Technologiniame procese vanduo nebus naudojamas, gamybinės nuotekos nesusidarys. 

Paviršinės (lietaus) nuotekos nesusidarys, kadangi planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pastate esančioje, uždaroje, nuo kritulių apsaugotoje 
patalpoje. 

8. Informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos 
aplinkos kokybės normos. 

Įrenginio neįprastos (neatitiktinės) veiklos sąlygos nenumatomos. 

 
ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE 

 
Gamyba nebus vykdoma. Žaliavos, kuras ir cheminės medžiagos įrenginyje nebus naudojami. Metalų laužo ir atliekų vežimui, autotransporto 
priemonėje planuojama sunaudoti apie 2,5 t/metus dyzelino. 

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos 

Eil. Nr. Žaliavos, kuro rūšies arba 
medžiagos pavadinimas 

Planuojamas naudoti kiekis, 
t/metus 

Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t/metus), saugojimo būdas 
(atvira aikštelė ar talpyklos ir pan.) 

1 2 3 4 
1 Dyzelinas 2,5 Vietoje nesaugomas 

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos medžiagos ir mišiniai 

Įrenginyje pavojingos medžiagos ir mišiniai nebus naudojami. Lentelė nepildoma. 
 
 



  

 
PARAIŠKOS PRIEDAI 

 
Priedo 

Nr. 
Pavadinimas 

Lapų 
skaičius 

1. Žemės sklypo registro išrašas 6 

2. Žemės sklypo planas 1 

3. Pastatų registro išrašas 18 

4. Pirmo aukšto patalpų planas 1 

5. Antro aukšto patalpų planas 1 

6. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis 2 

7. Vietovės žemėlapis 1 

8. Atliekų išdėstymo schema 1 

9. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis 4 

10. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas 11 

11. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas 12 

 
 



  

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 
ir galiojimo panaikinimo taisyklių 
2 priedo 
4 priedėlio A dalis 

 
SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS 

 
ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS 

 
NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

 
1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis. 
 

Įrenginio pavadinimas UAB „Audojus“ metalų laužo ir atliekų tvarkymo vieta, J. Janonio g. 1, Panevėžys 
 

Atliekos Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas 

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 
Laikymo veiklos kodas 

(R13 ir (ar) D15) 

Didžiausias vienu metu 
numatomas laikyti bendras 

atliekų, įskaitant apdorojimo 
metu susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

Planuojamas tolimesnis atliekų 
apdorojimas 

1 2 3 4 5 6 

17 04 01 varis, bronza, žalvaris varis, bronza, žalvaris R13 
R4 – Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

17 04 02 aliuminis aliuminis R13 
R4 – Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

17 04 05 geležis ir plienas geležis ir plienas R13 

 
33,0 

R4 – Metalų ir metalų junginių 
perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

 
2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 
 

Nepavojingosios atliekos nebus laikomos jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). Lentelė nepildoma. 
 
3 lentelė. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos. 
 

Nepavojingosios atliekos nebus naudojamos. Lentelė nepildoma. 
 
 
 



  

4 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos. 
 

Nepavojingosios atliekos nebus šalinamos. Lentelė nepildoma. 
 
5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos. 

Įrenginio pavadinimas UAB „Audojus“ metalų laužo ir atliekų tvarkymo vieta, J. Janonio g. 1, Panevėžys 

 

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos 
kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) 

Projektinis įrenginio 
pajėgumas, t/m. 

1 2 3 4 5 

17 04 01 varis, bronza, žalvaris varis, bronza, žalvaris 
R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

17 04 02 aliuminis aliuminis 
R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

17 04 05 geležis ir plienas geležis ir plienas 
R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

 
330,0 

 
Kita informacija. 
 

Nepavojingosios atliekos bus paruošiamos naudoti ar šalinti ir laikomos vadovaujantis Netauriųjų metalo laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo 
taisyklėmis ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 
6 d. įsakymu Nr. 4-678 „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų 
įrengimo reikalavimų patvirtinimo“. 
 
 

_________________________ 



  

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 
ir galiojimo panaikinimo taisyklių 
2 priedo 
4 priedėlio B dalis 

 
SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS 

 
ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS 

 
PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

 
1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis. 
 

Pavojingosios atliekos nebus laikomos. Lentelė nepildoma. 
 
2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 
 

Pavojingosios atliekos nebus laikomos jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). Lentelė nepildoma. 
 
3 lentelė. Numatomos naudoti pavojingosios atliekos. 
 

Pavojingosios atliekos nebus naudojamos. Lentelė nepildoma. 
 
4 lentelė. Numatomos šalinti pavojingosios atliekos. 
 

Pavojingosios atliekos nebus šalinamos. Lentelė nepildoma. 
 
5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos. 
 

Pavojingosios atliekos nebus paruošiamos naudoti ir (ar) šalinti. Lentelė nepildoma. 
 
Kita informacija. 

Pavojingosios atliekos nebus apdorojamos ir laikomos. 
_________________________ 
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