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DĖL PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

UAB „Žalvaris“ Panevėžio skyriaus, esančio Tinklų g. 25A, Panevėžys, taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimo paraiška derinama.

Nustatomos sąlygos, kurios turi būti įtrauktos į TIPK leidimą:
1.  turi  būti  užtikrinama,  kad  su  vykdoma ūkine  veikla  susijęs  triukšmas  artimiausioje

gyvenamojoje  aplinkoje  neviršytų  Lietuvos  higienos  normoje  HN  33:2011  „Triukšmo  ribiniai
dydžiai  gyvenamuosiuose  ir  visuomeninės  paskirties  pastatuose  bei  jų  aplinkoje“,  patvirtintoje
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių;

2.  turi  būti  užtikrinta,  kad  vykdomos ūkinės  veiklos  skleidžiamas kvapas  artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos
ribinė vertė  gyvenamosios  aplinkos ore“,  patvirtintoje  Lietuvos Respublikos  sveikatos  apsaugos
ministro 2010 m. spalio  4 d.  įsakymu Nr.  V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010
Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios
aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“, reglamentuojamos kvapo ribinės vertės.
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