Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių
2 priedas

PARAIŠKA TARŠOS LEIDIMUI GAUTI
302739644
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Fupa“
Registracijos adresas: M. Daukšos g. 43 - 1, LT-44282 Kaunas
tel.+370 611 29999, el. paštas: info@fupa.lt
(Veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

UAB „Fupa“ - nepavojingų mišrių statybinių ir griovimo atliekų rūšiavimo sandėlis
Radastų g. 21, Pamierio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių raj.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Įrenginio eksploatavimui reikia leidimo pagal 2014 m. kovo 6 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-259
(aktuali redakcija nuo 2020-07-17) patvirtintų Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklių 1 priedo kriterijus:
3. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA
SPECIALIOSIOS LEIDIMO DALIES ATLIEKŲ APDOROJIMUI (NAUDOJIMUI AR ŠALINIMUI,
ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI IR ŠALINTI)
3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti),
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 reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas;
(nurodoma, kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

Kontaktinis asmuo: UAB „Fupa“ direktorius Justinas Piliponis
tel.+370 611 29999, el. paštas: info@fupa.lt

Paraiškos rengėjas: Ieva Juozulynienė,
tel. 8 650 22100, el.p. vivaterraLT@gmail.com
_______________________________________________________________________________________
(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)
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BENDROJI PARAIŠKOS DALIS
(informacija pagal Taisyklių 25 punktą)

25. Bendrojoje paraiškos dalyje nurodoma:
25.1. aprašomojoje dalyje – informacija apie įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), jame
vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą:
25.1.1. trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo
prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties veiklos vykdytojo
eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar
išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių
4.3 papunktį;
Veiklos vykdytojas: UAB „Fupa“, įmonės kodas juridinių asmenų registre 302739644.
Registracijos adresas: M. Daukšos g. 43 - 1, LT-44282 Kaunas. Kontaktinis asmuo: UAB „Fupa”
direktorius Justinas Piliponis, tel.+370 611 29999, el. paštas: info@fupa.lt
Veiklos vykdymo vietos adresas: Radastų g. 21, Pamierio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių raj. (žr. 1
pav. ir 2 pav.).
Sklypo adresu Radastų g. 21, Pamierio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių raj. sav. kadastrinis Nr.
4950/0003:193. Bendras sklypo plotas 1,1615 ha. Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo
būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

1 pav. Sklypas Radastų g. 21, Pamierio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. (šaltinis: http://www.regia.lt)
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2 pav. Sklypo Radastų g. 21, Pamierio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. aerofotonuotrauka

Sklypas nuosavybės teise priklauso UAB “Fupa”. Sklype yra vienas pastatas (unikalus Nr.
4997-6006-0010). Bendras pastato plotas yra 2042,03 m2. Pastatas nuosavybės teise priklauso UAB
“Fupa”. Sklypo ir pastato registracijos nekilnojamojo turto registre pažymėjimas pridedamas paraiškos
Taršos leidimui gauti 1 priede.
Susisiekimas su įmone (žr. 3 pav.): nuo automagistralės A1 iki įmonės yra apie 6 km. šiaurės
kryptimi. Automagistralėje ties Rumšiškėmis įsukama į rajoninį kelią Nr. 1804 Rumšiškės - Pravieniškės
II, pavažiavus toliau įsukama į rajoninį kelią Nr. 1813 Antakalnis – Juodiškės – Užtakai.
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3 pav. Susisiekimo kelias su įmone (šaltinis: google.com/maps)

UAB „Fupa“ sklypas iš šiaurės, rytų, pietų ir vakarų pusių ribojasi su dirbamais žemė ūkio laukais
(žr. 1 pav.).
Artimiausios visuomeninės įstaigos yra už 7,5 - 8 km į pietvakarius nuo įmonės Rumšiškių
miestelyje, tai:
-

Rumšiškių kultūros centras, Rumšos g. 37, Rumšiškės, Kaišiadorių r.;
Rumšiškių lopšelis - darželis, J.Aisčio g. 4, Rumšiškės, Kaišiadorių r.
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija, Rumšos g. 36, Rumšiškės, Kaišiadorių r.

Įmonė yra Pamierio kaime. Didžioji dalis kaimo gyventojų gyvena Radastų ir Obuolių gatvėse,
kurios nutolę ~320 m atstumu nuo įmonės sklypo ribos. Artimiausia įmonei gyvenamoji aplinka (žr. 4
pav.):
-

-

-

individualus gyvenamasis namas Radastų g. 7, Pamierio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. su
nesuformuotu sklypu. Nuo gyvenamojo namo iki įmonės sklypo ribos yra apie 180 m į pietryčių
kryptimi;
individualus gyvenamasis namas Radastų g. 9, Pamierio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. su
nesuformuotu sklypu. Nuo gyvenamojo namo iki įmonės sklypo ribos yra apie 245 m į pietryčių
kryptimi;
individualūs Radastų g. ir Obuolių g. gyvenamieji namai nutolę ~320 m atstumu rytų kryptimi
nuo įmonės sklypo ribos.
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4 pav. UAB „Fupa“ padėtis artimiausios gyvenamosios aplinkos atžvilgiu.

UAB „Fupa“ sklypas nepatenka ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis. Artimiausia saugoma
teritorija - Kauno marių regioninis parkas, nutolusi apie 3,6 km vakarų ir pietvakarių kryptimis.
UAB „Fupa“ sklypas nepatenka į paviršinio vandens telkinių apsaugos juostas ar zonas. Artimiausias
paviršinio vandens telkinys – upė Nizra (Id. Nr. 10011439) nutolusi ~43 m pietų kryptimi ir Pamierio ežeras
(Id. Nr. 10041210) nutolęs ~165 m pietų kryptimi (žr. 5 pav.).

5 pav. UAB „Fupa“ padėtis vietovėje artimiausių paviršinio vandens telkinių atžvilgiu (Šaltinis: LR Upių,
ežerų ir tvenkinių valstybės kadastras https://uetk.am.lt/)

UAB „Fupa“ sklypas nepatenka į požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas. Nuo įmonės sklypo
ribos iki artimiausios vandenvietės - Rumšiškių vandenvietės (žemės gelmių registro Nr. 2215) yra 3,3 km
pietvakarių kryptimi. Iki šios vandenvietės 3B juostos yra 2,4 km pietvakarių kryptimi (žr. 6 pav.).
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6 pav. UAB „Fupa“ padėtis vietovėje artimiausių požeminio vandens vandenviečių atžvilgiu (Šaltinis:
Lietuvos geologijos tarnyba www.lgt.lt )

25.1.2. planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių
1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti
veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius,
išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam
įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia, esamam įrenginiui, kurio
veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti – numatoma veiklos, pakeitus leidimą, pradžia;
Atliekų tvarkymo įrenginys atitinka 2014 m. kovo 6 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-259 (aktuali
redakcija nuo 2020-07-17) patvirtintų Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklių 1 priedo 3.1. punkto kriterijų:
„3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti),
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 reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimas;“.
Įmonės projektinis pajėgumas: Per metus numatoma priimti ir išrūšiuoti iki 15300 tonų atliekų (17 09
04) (61 t x 252 d.d.=15300 t/m). Per dieną numatoma priimti ir išrūšiuoti iki 61 t (183 m3) nepavojingų
mišrių statybinių ir griovimo atliekų (atliekos kodas 17 09 04). Įmonės darbo laikas: I – V nuo 8 iki 17 val.,
252 darbo dienos per kalendorinius metus. Numatoma įdarbinti iki 3 darbuotojų.
Planuojama veiklos pradžia: gavus Taršos leidimą.
Įmonės atliekų tvarkymo veiklos tikslas: iš nepavojingų mišrių statybinių ir griovimo atliekų srauto
atrūšiuoti tolesniam naudojimui ir/ar perdirbimui tinkamas atliekas: inertines atliekas, antrines žaliavas
(metalus, plastiką, popierių ir kartoną, stiklą, medienos atliekas), degias atliekas ir perduoti atliekas atliekas
tvarkančioms įmonėms registruotoms atliekų tvarkytojų valstybiniame registre (toliau - ATVR);
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6 pav. UAB „Fupa“ padėtis vietovėje artimiausių požeminio vandens vandenviečių atžvilgiu (Šaltinis:
Lietuvos geologijos tarnyba www.lgt.lt )

25.1.2. planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių
1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti
veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius,
išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam
įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia, esamam įrenginiui, kurio
veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti – numatoma veiklos, pakeitus leidimą, pradžia;
Atliekų tvarkymo įrenginys atitinka 2014 m. kovo 6 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-259 (aktuali
redakcija nuo 2020-07-17) patvirtintų Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklių 1 priedo 3.1. punkto kriterijų:
„3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti),
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 reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimas;“.
Įmonės projektinis pajėgumas: Per metus numatoma priimti ir išrūšiuoti iki 15300 tonų atliekų (17 09
04) (61 t x 252 d.d.=15300 t/m). Per dieną numatoma priimti ir išrūšiuoti iki 61 t (183 m3) nepavojingų
mišrių statybinių ir griovimo atliekų (atliekos kodas 17 09 04). Įmonės darbo laikas: I – V nuo 8 iki 17 val.,
252 darbo dienos per kalendorinius metus. Numatoma įdarbinti iki 3 darbuotojų.
Planuojama veiklos pradžia: gavus Taršos leidimą.
Įmonės atliekų tvarkymo veiklos tikslas: iš nepavojingų mišrių statybinių ir griovimo atliekų srauto
atrūšiuoti tolesniam naudojimui ir/ar perdirbimui tinkamas atliekas: inertines atliekas, antrines žaliavas
(metalus, plastiką, popierių ir kartoną, stiklą, medienos atliekas), degias atliekas ir perduoti atliekas atliekas
tvarkančioms įmonėms registruotoms atliekų tvarkytojų valstybiniame registre (toliau - ATVR);
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Įmonės vykdoma atliekų tvarkymo veikla apibrėžiama šiais atliekų tvarkymo veiklos kodais iš Atliekų
tvarkymo taisyklių:
Atliekų tvarkymo veiklos kodas ir
apibrėžimas iš Atliekų tvarkymo
taisyklių
S1 – surinkimas; Atliekų paėmimas iš
atliekų turėtojų, įskaitant rūšiuojamąjį
atliekų surinkimą ir (ar) parengiamąjį
laikymą iki atliekų surinkimo
įrenginiuose, kuriuose atliekos
iškraunamos, kad jas galima būtų
paruošti pervežti į atliekų naudojimo
ar šalinimo įrenginius.
S2 – vežimas;

R12 - atliekų būsenos ar sudėties
pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet
kurią iš R1 – R11 veiklų;

S5 – atliekų paruošimas naudoti ir
šalinti.

R13 – R1-R12 nurodytais būdais
naudoti skirtų atliekų laikymas
(išskyrus laikinąjį laikymą susidarymo
vietoje iki jų surinkimo);

D15- D1– D14 veiklomis šalinti skirtų
atliekų laikymas (išskyrus laikinąjį

Veiklos apibūdinimas
Mišrių statybinių ir griovimo atliekų (kodas 17 09 04),
surinkimas (S1) iš fizinių ir juridinių asmenų – specialių šioms
atliekoms skirtų konteinerių, kurie gali būti pastatomi
statybvietėje, atvežimas ir pastatymas pas užsakovą
(statybvietėje);

Atliekų (17 09 04) atsigabenimas (S2) į įmonę;
S5 ir R12 būdais apdorotų atliekų išgabenimas (S2) į atliekas
tvarkančias įmones, registruotas atliekas tvarkančių įmonių
valstybiniame registre (ATVR).
Mišrių statybinių ir griovimo atliekų (17 09 04) paruošimas
naudojimui (rūšiavimas R12). Atliekos iškraunamos uždarose
rūšiavimo patalpose. Rūšiavimas vykdomas rankiniu būdu
uždarose patalpose. Atliekos išrūšiuojamos į naudoti ir/ar
perdirbti tinkamas atliekas: a) inertines atliekas (betoną,
betono, plytų, čerpių mišinius) b) antrines žaliavas (metalus,
medieną, gipso izoliacines medžiagas, plastiką, popierių ir
kartoną); c) degias atliekas (19 12 10). Degias atliekas sudaro
nepavojingų statybinių medžiagų likučiais užterštos antrinės
žaliavos (pvz. popieriniai maišai, polietileno plėvelė ir kita
pakuotė).
Tikslas – paruošti atliekas tolimesniam naudojimui R1 – R11
būdais.
Mišrių statybinių ir griovimo atliekų (17 09 04) rūšiavimas
(S5). Atliekos iškraunamos uždarose rūšiavimo patalpose.
Rūšiavimas vykdomas rankiniu būdu uždarose patalpose.
Atliekos išrūšiuojamos į naudoti ir/ar perdirbti bei šalinti
tinkamas atliekas: a) inertines atliekas (betoną, betono, plytų,
čerpių mišinius); b) antrines žaliavas (metalus, medieną, gipso
izoliacines medžiagas, plastiką, popierių ir kartoną); c) degias
atliekas (19 12 10). Degias atliekas sudaro nepavojingų
statybinių medžiagų likučiais užterštos antrinės žaliavos (pvz.
popieriniai maišai, polietileno plėvelė ir kita pakuotė) ir d)
šalinti tinkamas atliekas (19 12 12). Tai nepavojingų mišrių ir
statybinių atliekų rūšiavimo liekanos netinkamos nei
perdirbimui nei naudojimui.
Tikslas – paruošti atliekas tolimesniam naudojimui R1 – R11
būdais.
Atliekų laikymas:
- paruošimui naudoti (rūšiavimui R12) priimamų atliekų (17
09 04) laikymas (R13) iki perdavimo tolesniam jų
naudojimui ir/ar perdirbimui atliekas tvarkančioms
įmonėms, registruotoms ATVR.
- iš 17 09 04 srauto atrūšiuotų atliekų laikymas (R13) iki
perdavimo tolesniam jų naudojimui ir/ar perdirbimui
atliekas tvarkančioms įmonėms, registruotoms ATVR.
Atliekos laikomos tam skirtoje zonoje, esančioje uždarose
patalpose.
Iš 17 09 04 srauto atrūšiuotų atliekų 19 12 12 laikymas (D15)
iki perdavimo tolesniam jų šalinimui atliekas tvarkančioms
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laikymą susidarymo vietoje iki jų
surinkimo);

įmonėms, registruotoms ATVR. Atliekos laikomos tam
skirtoje zonoje, esančioje uždarose patalpose.

Nepavojingų mišrių statybinių ir griovimo atliekų rūšiavimo aprašymas:
Įmonė veiklą vykdo laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų 2006 m. gruodžio 29 d.
LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-367 reikalavimų. Mišrios statybinės ir griovimo atliekos
surenkamos iš fizinių ir juridinių asmenų (statybviečių, kuriose vykdomi statybos, griovimo ar
rekonstrukcijos darbai). Turima atliekų tvarkymo įranga: metaliniai įvairios talpos konteineriai su
uždengimo brezentu, sunkiasvorės transporto priemonės: savivarčiai, sunkvežimiai su manipuliatoriumi.
Įmonė į priimamų mišrių statybinių ir griovimo atliekų srautą nepriima šių atliekų: asbesto šiferio
lakštų ir kitų pavojingų atliekų (įvairių plastikinių ir metalinių pakuočių nuo dažų, tirpiklių, glaistų ir kitų
cheminių medžiagų ir preparatų, dažytos, lakuotos ir impregnuotos mediena ir kt.), padangų, minkštų baldų
ir buitinės technikos. Apie nepriimamas atliekas prieš perkant paslaugas ar sudarant mišrių statybinių ir
griovimo atliekų išvežimo sutartį informuojamas užsakovas arba atsakingas asmuo statybvietėje, kuris
atitinkamai instruktuoja statybvietėje dirbančius darbuotojus.
Atliekos vežamos sunkiasvorėmis autotransporto priemonėmis, konteineriuose, uždengtuose specialiu
audiniu, tvirtinamu prie konteinerių viršaus. Visos iš mišrių statybinių atliekų srauto atrūšiuotos antrinės
žaliavos (metalai, mediena, plastikas (putų polistirolas, polietileno plėvelė, plastiko pakuotės, popierius ir
kartonas, stiklas), inertinės atliekos (betonas, betono, plytų, čerpių mišiniai), degios atliekos bei po
rūšiavimo likusios naudojimui netinkamos atliekos, sukaupus išvežimui optimalų kiekį perduodamos
atliekas tvarkančioms įmonėms, registruotoms ATVR.
Detalūs atliekų tvarkymo proceso etapai ir procedūros, atliekų tvarkymo zonų schema pateikiami
paraiškos Taršos leidimui gauti 2 priede - atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente.
Įmonės pastatas, kuriame numatoma vykdyti atliekų tvarkymo veiklą yra tvarkingas, pakeista nauja
stogo danga. Į pastatą atvesta elektra ir vandentiekis, vietinė kanalizaciją. Elektros energija naudojama
patalpų apšvietimui. Įmonės administracinės-buitinės patalpos 1ž1p (31 m2) apšildomos kieto kuro
krosnelės pagalba. Patalpos, kurioje tvarkomos atliekos, nešildomos.
Pastato vidaus patalpų ir įvažiavimo į patalpas nuotraukos pateikiamos 7 pav.

7 pav. UAB „Fupa“ pastatas.

Vanduo tiekiamas iš gretimame sklype esančio artezinio gręžinio vietiniais vandentiekio tinklais.
Gretimas sklypas su jame esančiu arteziniu gręžiniu priklauso UAB “Fupa”. Vandentiekio tinklai pažymėti
sklypo plane (žr. Paraiškos 1 priedą). Sklypo su gręžiniu registracijos nekilnojamojo turto registre
pažymėjimas pateikiamas Paraiškos 1 priede. Gręžinio vanduo naudojamas darbuotojų atsigėrimui,
apsiprausti rankas, veidą. Vanduo technologiniame atliekų apdorojimo procese nenaudojamas, todėl
gamybinių nuotekų nesusidarys. Centralizuotų buitinių nuotekų tinklų įmonėje nėra. Buitinėse patalpose
susidariusios buitinės nuotekos (iš tualeto ir praustuvo) nuvedamos vietiniais buitinių nuotekų tinklais į
sklype esantį uždarą kaupimo šulinį. Šulinys pažymėtas sklypo plane (žr. Paraiškos 1 priedą). Kaupimo
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šulinys periodiškai aptarnaujamas asenizacines paslaugas teikiančių įmonių. Veiklos vykdymo vietoje
nuolat dirbs iki 3 darbuotojų. Numatomas buitinių nuotekų kiekis - Qmax dienos = 12 ltr/d x 3 darb. / 1000 =
3
3
0,036 m /d., Qmax metinis = 0,036 m3/d x 252 darbo dienų/m = 9,07 m /m.
25.1.3. jei paraiška gauti ar pakeisti leidimą teikiama kurą deginančių įrenginių
eksploatavimui – pateikiami dokumentai, įrodantys jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, tipą
(dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurą deginantis
įrenginys), vidutinę naudojamą apkrovą, informacija apie metinį veikimo valandų skaičių (kai pagal
Taisyklių 36.5 papunktį teikiama deklaracija apie veikimo valandų skaičių); teikiant informaciją
apie esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius, jei tiksli jų veikimo (eksploatacijos) pradžios
data nežinoma, – pateikiami dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas
eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d.;
Įmonės administracinės-buitinės patalpos 1ž1p (31 m2) apšildomos kieto kuro krosnelės (8 kW)
pagalba. Naudojamas biokuras (malkos). Numatomas sunaudoti kiekis apie 7 t biokuro. Biokuro degimo
produktai (CO, NOx, SO2 ir KD) šalinami per dūmtraukį. Kuro degimo metu susidarančių teršalų kiekio
apskaičiavimui naudota Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika
(angl. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2016, chapter 1A. Combustion, 1.A.4 Small
combustion, table 3-18, conventional boilers <50 kW).
Numatomas maksimalus valandinis sunaudojamo kuro kiekis:
B mom = (Q mom x 3600) / (Q ž x n) = (0.008 x 3600) / (19.3 x 0.82) = 1.82 kg/val.
čia:
Q mom - momentinis šilumos poreikis, lygus 0,008 MW;
Q ž - biokuro (malkų) žemutinis šilumingumas, lygus 19,3 MJ/kg
n - katilo naudingo veikimo koeficientas, lygus 0,82;
Kuro energetinė šiluminė vertė, 7 t biokuro:
Q en = (Q x B) = 7000 kg x 19.3 MJ/kg/1000 = 135.1 GJ
Metinis (t/m) teršalų išmetimas į atmosferą deginant biokurą sudarys:
M metinis = E x A x 10 -6, t/m
M momentinis = (M metinis x 10 -6) / T/ 2500, g/s
čia:
E - emisijos faktoriai (žr. metodikos lentelę Nr. 3.18): E co = 4000 g CO/GJ; E nox = 80 g/GJ; E so2 =
11 g/GJ, KD10 = 480 g/GJ; E KD2.5 = 470 g/GJ;
A - energijos poreikis, GJ; 135.1 GJ/metus;
T - katilo darbo laikas, val./metus, kai katilas dirba maksimaliu pajėgumu ir sudegina 1.82 kg/val.
M co = 4000 x 135.1 x 10 -6 = 0.5404 t/m
M nox = 80 x 135.1 x 10 -6 = 0.0108 t/m
M so2 = 11 x 135.1 x 10 -6 = 0.0015 t/m
M KD10 = 480 x 135.1 x 10 -6 = 0.0648 t/m
M KD2.5 = 470 x 135.1 x 10 -6 = 0.0635 t/m
Bendras iš katilo išmetamų teršalų kiekis sudarys 0,6810 t/m
Pagal LAND 43-2013 iki 0,12 MW nominalios šiluminės galios katilinės į aplinkos orą išmetamų
teršalų ribinės vertės (mg/Nm3) nenustatomos.
Patalpos, kurioje tvarkomos atliekos, nešildomos.
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25.1.4. ar įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų; jei
taip, – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai);
Skyrius nepildomas, nes įrenginys neatitinka 2014 m. kovo 6 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-259
(aktuali redakcija nuo 2020-07-17) patvirtintų Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių 1 priedo 1 priedėlio kriterijų.
25.1.5. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar
išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu
išmetamus ar 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;
Visa mišrių statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo veikla vykdoma uždarose patalpose, todėl į
aplinkos orą teršalai (kietosios dalelės) nepatenka.
Įmonės administracinės-buitinės patalpos 1ž1p (31 m2) apšildomos kieto kuro krosnelės (8 kW)
pagalba. Naudojamas biokuras (malkos). Bendras iš katilo išmetamų teršalų kiekis sudarys 0,6810 t/m.
Teršalų kiekio skaičiavimai pateikiami Paraiškos 25.1.3 p.
Įmonei Taršos leidimo dalies “Oro tarša” nereikia, nes neatitinka 2014 m. kovo 6 d. aplinkos
ministro įsakymu Nr. D1-259 (aktuali redakcija nuo 2020-07-17) patvirtintų Taršos leidimų išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių kriterijų.
25.1.6. priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu
to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar 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;
Įmonės veikla – atliekų rūšiavimas, paruošiant jas tolesniam naudojimui ir/ar perdirbimui yra aplinkos
taršą sąvartyne šalinamomis atliekomis mažinanti veikla, dėl kurios skatinamas pakartotinis atliekų
naudojimas, taupomi gamtiniai ištekliai, nes reikia mažiau iškastinių žaliavų. Iš mišrių statybinių ir
griovimo atliekų srauto atskiriamos inertinės atliekos naudojamos statybos ir kelių tiesimo pramonėje.
Įmonės veiklos metu numatomos šios poveikio aplinkai mažinimo priemonės:
1. Visos atliekų tvarkymo procedūros (priėmimas, rūšiavimas, laikymas iki perdavimo) atliekamos
erdviose uždarose patalpose, dėl to poveikis aplinkos orui yra sumažinamas iki minimumo.
2. Sklypo teritorijos kelių drėkinimui esant nepalankioms oro sąlygoms naudojamas sklype
esančios kūdros kritulių vanduo;
3. Atliekos gabenamos uždengtuose (dangčiais, brezentu) konteineriuose ir dengtose (brezentu)
autotransporto priemonėse.
4. Atliekų tvarkymo veikla vykdoma pagal atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente
(žr. Paraiškos 2 priedą) aprašytas saugaus atliekų tvarkymo procedūras ir procesus.
5. Kuro, tepalo iš autotransporto išsiliejimo atveju, jo sklidimui sulaikyti nuolat palaikomos
sorbentų atsargos (konteineris su smėliu, pjuvenomis ar maišai su spec. sorbentu) bei atskiras
konteineris panaudotam užterštam sorbentui laikyti.
25.1.7. įrenginyje numatytos ar naudojamos atliekų susidarymo prevencijos priemonės
(taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);
Skyrius nepildomas, nes įmonė yra atliekas tvarkanti įmonė.
25.1.8. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši
informacija neteikiama, jei ji įrašyta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir
išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“;
Vanduo tiekiamas iš gretimame sklype esančio artezinio gręžinio vietiniais vandentiekio tinklais.
Gretimas sklypas su jame esančiu arteziniu gręžiniu priklauso UAB “Fupa”. Vandentiekio tinklai pažymėti
sklypo plane (žr. Paraiškos 1 priedą). Sklypo su gręžiniu registracijos nekilnojamojo turto registre
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pažymėjimas pateikiamas Paraiškos 1 priede. Gręžinio vanduo naudojamas darbuotojų atsigėrimui,
apsiprausti rankas, veidą. Vanduo technologiniame atliekų apdorojimo procese nenaudojamas, todėl
gamybinių nuotekų nesusidarys. Centralizuotų buitinių nuotekų tinklų įmonėje nėra. Buitinėse patalpose
susidariusios buitinės nuotekos (iš tualeto ir praustuvo) nuvedamos vietiniais buitinių nuotekų tinklais į
sklype esantį uždarą kaupimo šulinį. Šulinys pažymėtas sklypo plane (žr. Paraiškos 1 priedą). Kaupimo
šulinys periodiškai aptarnaujamas asenizacines paslaugas teikiančių įmonių. Veiklos vykdymo vietoje
nuolat dirbs iki 3 darbuotojų. Numatomas buitinių nuotekų kiekis - Qmax dienos = 12 ltr/d x 3 darb. / 1000 =
3
3
0,036 m /d., Qmax metinis = 0,036 m3/d x 252 darbo dienų/m = 9,07 m /m.
Visos atliekų tvarkymo procedūros (priėmimas, rūšiavimas, laikymas iki perdavimo) atliekamos
erdviose uždarose patalpose. Atvira kiemo teritorija atliekų tvarkymo veiklai nenaudojama, todėl galimai
taršių paviršinių (lietaus) nuotekų nesusidarys.
25.1.9. informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas
priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių
sąlygų galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (išskyrus
atvejus, kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse);
Nėra numatomos neįprastos (neatitiktinės) veiklos sąlygos, tarša.
25.1.10. statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų
nustatyta tvarka, ir nuoroda į jį, jei dokumentas viešai paskelbtas; jei atliktos atrankos ar poveikio
aplinkai vertinimo procedūros, – nuoroda į PAV sprendimą arba į atrankos išvadą, nurodant PAV
sprendimo ar atrankos išvados datą ir numerį;
Pagal planuojamos veiklos apimtis įmonės veikla nepatenka į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (aktuali redakcija nuo 2021-01-01) taikymo sritį,
konkrečiai į įstatymo 2 priedo rūšių sąrašą. Detaliau žr. lentelę žemiau.
Eil
.
Nr.

1.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr.
I-1495 (aktuali redakcija nuo 2021-01-01) 2
priedo Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai
turi būti atliekama atranka dėl PAV, rūšių
sąrašas:
Punkto
rūšių sąrašas
Nr.
11.5
Nepavojingųjų atliekų laikymas,
įskaitant jų paruošimą naudoti,
išskyrus
paruošimą
naudoti
pakartotinai, arba šalinti, kai vienu
metu laikoma 100 ar daugiau tonų
atliekų;

Įmonės planuojamos veiklos
apimtys

Atrankos
dėl PAV
reikaling
umas

Įmonėje didžiausias vienu metu
laikomų nepavojingų atliekų kiekis
98,4 tonos.

Nereikali
nga

Veikla vykdoma esamame pastate. Naujų statinių statyba neplanuojama, todėl Statybos leidimas
neišimamas.
25.1.11. jei buvo atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – išsami
informacija kaip įgyvendintos ar bus iki veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime
nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytos priemonės reikšmingam
neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki
veiklos vykdymo pradžios ar veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu;
Skyrius nepildomas, nes pagal planuojamos veiklos apimtis įmonės veikla nepatenka į Planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (aktuali redakcija nuo
2021-01-01) taikymo sritį.
25.1.12. jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu
atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės
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sveikatai vertinimo dokumentus. Ši informacija teikiama, jei įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių
1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų;
Skyrius nepildomas, nes įrenginys neatitinka 2014 m. kovo 6 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-259
(aktuali redakcija nuo 2020-07-17) patvirtintų Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių 1 priedo 1 priedėlio kriterijų.
25.2. bendrosios dalies lentelėse – planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų,
įskaitant chemines medžiagas ir cheminius mišinius, kurą, sąrašai, jų kiekis, rizikos / pavojaus ir
saugumo / atsargumo frazės, saugos duomenų lapai; kurą deginančių įrenginių atveju – kuro rūšis
(rūšys) pagal Vidutinių kurą deginančių įrenginių normose nurodytas kuro rūšis.
ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE
1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.
Eil.
Nr.

Žaliavos, kuro rūšies arba
medžiagos pavadinimas

Planuojamas naudoti
kiekis, matavimo vnt.
(t, m3 ar kt. per metus)

1
1.

2
Sorbentai (spec. sorbentas ar
pjuvenos)

3
Pagal poreikį

2.

Biokuras (malkos)

7t

Kiekis, vienu metu saugomas vietoje
(t, m3 ar kt. per metus), saugojimo
būdas (atvira aikštelė ar talpyklos,
uždarytos talpyklos ar uždengta
aikštelė ir pan.)
4
10 kg (spec. sorbentas maišuose ar ),
pjuvenos atskirame konteineryje)
10 m3, po stogine prie
administracinių-buitinių patalpų

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos medžiagos ir mišiniai.
Lentelė nepildoma, nes pavojingos medžiagos ir mišiniai atliekų tvarkymo procese nebus naudojami.
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PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR
DUOMENYS
1 PRIEDAS. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas apie įregistruotą žemės sklypą
(kadastrinis Nr. 4950/0003:193) ir statinį (unikalus Nr. 4997-6006-0010). Statinių išdėstymo planas.
Sklypo planas. Gręžinio sklypo (kadastrinis Nr. 4950/0003:194) Nekilnojamojo turto registro duomenų
bazės išrašas ...........................................................................................................................................8 lapai
2 PRIEDAS. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas……………................................15 lapų
3 PRIEDAS. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas..............................................6 lapai
3 PRIEDO 1 Priedėlis. Sąmata……………………………………………………………………….5 lapai
3 PRIEDO 2 Priedėlis. Sutartys, komerciniai pasiūlymai dėl atliekų utilizavimo…………………..59 lapai
4 PRIEDAS. Atliekų tvarkymo zonų talpumo skaičiavimai……………..............................................3 lapai
5 PRIEDAS. Sutartis su AB “Palemono keramikos gamykla” dėl transporto priemonių svarstyklių
nuomos…………………………………………………………………………………………………1 lapas
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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 „Fupa“ nepavojingų mišrių statybinių ir griovimo atliekų rūšiavimo sandėlis, Radastų g. 21, Pamierio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių raj.
Atliekos

Kodas

1
17 09 04

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

2
3
Mišrios statybinės ir griovimo Nepavojingos mišrios
atliekos, nenurodytos 17 09 01, statybinės ir griovimo atliekos
17 09 02 ir 17 09 03

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias vienu metu
Planuojamas
Laikymo
numatomas laikyti bendras
tolimesnis atliekų
veiklos kodas
atliekų, įskaitant
apdorojimas
(R13 ir (ar)
apdorojimo metu
D15)
susidarančių atliekų, kiekis,
t
4
5
6
R13; D15
R5, S5, R10
R13

17 01 01

betonas

betonas

17 01 07

betono, plytų, čerpių ir
keramikos gaminių mišiniai,
nenurodyti 17 01 06

betono, plytų, čerpių ir
keramikos gaminių mišiniai be
pavojingų sudėtinių medžiagų

17 02 01

medis

medis

17 02 02

stiklas

stiklas

R13

R5, R10

98,4

R5, R10

R13

R1, R3

R13

R5

14

17 02 03

plastikas

polietilenas, kitas plastikas

19 12 04

plastikai ir guma
plastikinės (kartu su PET
(polietilentereftalatas))
pakuotės
Geležis ir plienas

plastikai

15 01 02
17 04 05

metalų mišiniai

15 01 01

popieriaus ir kartono pakuotės

popieriaus ir kartono pakuotės

19 12 01

popierius ir kartonas
izoliacinės medžiagos,
nenurodytos 17 06 01 ir 17 06
03
gipso izoliacinės statybinės
medžiagos, nenurodytos 17 08
01

popierius ir kartonas

19 12 10

degiosios atliekos (iš atliekų
gautas kuras)

19 12 12

kitos mechaninio atliekų
(įskaitant medžiagų mišinius)
apdorojimo atliekos

R13; D15
R13

R1, R3, D10
R3, R12

R13

R4, R12
R4, R12

R13

R3, R12

R13
R13

R3, R12
R3, R12

R13, D15

S5, R5

Geležis ir plienas

metalų mišiniai

17 08 02

R3

plastikinės pakuotės

17 04 07

17 06 04

R13

putų polistirolas
Gipso kartonas
perdirbimui netinkamos degios R13
atliekos po mišrių statybinių
atliekų rūšiavimo
naudojimui ir/ar perdirbimui
R13; D15
netinkamos atliekos po mišrių
statybinių atliekų rūšiavimo

R1
D1, R1

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
Nepildoma, ne atliekų tvarkymo metu susidarančios nepavojingos atliekos jų susidarymo vietoje nelaikomos ilgiau nei vienerius metus.
3 lentelė. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos.
Nepildoma, nes atliekų naudoti R1-R11 būdais nenumatoma.
4 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos.
Nepildoma, atliekų šalinimo veikla nenumatoma.
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5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.
Įrenginio pavadinimas Įrenginio pavadinimas UAB „Fupa“ nepavojingų mišrių statybinių ir griovimo atliekų rūšiavimo sandėlis, Radastų g. 21, Pamierio k., Rumšiškių sen.,
Kaišiadorių raj.
Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos
Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

1

2
mišrios statybinės ir griovimo
atliekos, nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

3

17 09 04

Nepavojingos mišrios
statybinės ir griovimo atliekos

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti
Atliekos paruošimo naudoti
ir (ar) šalinti veiklos kodas
Projektinis įrenginio
(D8, D9, D13, D14, R12,
pajėgumas, t/m.
S5)
4
5
R12; S5

15300

6. Kita informacija pagal Taisyklių 24.2 papunktį.
Informacija apie vykdomą veiklą pateikiama bendrojoje paraiškos dalyje. Detali informacija apie vykdomą veiklą pateikiama atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame
reglamente - paraiškos 2 priede.

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
Nepildoma, nes UAB „Fupa“ nepriima ir netvarko pavojingų atliekų.
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