APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

TARŠOS LEIDIMAS
Nr. P2-1/072/TL-P.3-38/2018

[1] [6] [8] [6] [3] [1] [1] [3] [3]
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Elitėja“ Lentpjūvių g. 4, 35113 Panevėžys
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Elitėja“, Lentpjūvių g. 4, 35113 Panevėžys
tel. (8 45) 581163, faks. (8 45) 581173, info@eliteja.lt
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:
1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Aplinkos oro taršos valdymas.
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį
išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar)
koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: UAB „Elitėja“ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
(TIPK) leidimas Nr. P2-1/072, išduotas Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio
regiono aplinkos apsaugos departamento 2006 m. kovo 17 d., atnaujintas 2010 m. gruodžio 31
d.
3. Leidimo priedai.
Pakeistas 2018 m. balandžio 12 d.

Direktoriaus įgaliota Poveikio
aplinkai vertinimo departamento direktorė

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

A.V.

___________
(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo 2 priedėlis
SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS
1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis
Teršalo pavadinimas
Teršalo kodas
1

Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)

Leidžiama išmesti, t/m.

2

3

177
250
6493
1753

4,104
0,655
0,162
0,079
5,000

Iš viso:

2

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)
Įrenginio pavadinimas UAB „Elitėja“ biokuro katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba
Nr.
1

Katilinė. Šiluminės energijos
gamyba.

Taršos
šaltiniai
Nr.

Teršalai
pavadinimas

Leidžiama tarša
kodas

vienkartinis dydis
vnt.
maks.

2

3

4

5

001

Kietosios dalelės (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas (A)

6493
177
250
1753

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

6

800
nenormuojama
750
2000
Iš viso įrenginiui:

metinė,
t/m.
7

0,162
4,104
0,655
0,079
5,000

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Eil. Nr.

Sąlygos

1

2

1.

Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų
kiekio apskaita bei teikiamos ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka.

3

TARŠOS LEIDIMO NR P2-1/072/TL-P.3-38/2018 PRIEDAI
1. AAA priimta Paraiška taršos leidimui pakeisti.

2018 m. balandžio 12 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktoriaus įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo departamento
direktorė

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

___________
(parašas)

A.V.

4

