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SPRENDIMAS 
DĖL UAB „KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“  
TIPK LEIDIMO NR. T-KL.2-11/2015 SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMO IR GPGB 

ATNAUJINIMO
2021-12-       Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), kaip institucija priimanti sprendimą dėl 
leidimo pakeitimo, vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 92.2 papunkčiu ir siekdama 
užtikrinti, kad įrenginys atitiktų pagal geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau – GPGB) išvadas 
nustatytas leidimo sąlygas, peržiūrėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 
Klaipėdos regiono atliekų mechaninio apdorojimo įrenginio (toliau – Klaipėdos RATC), esančio 
Ketvergių g. 2a, Dumpių g., Klaipėdos raj., Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. 
T-KL.2-11/2015 (toliau – TIPK leidimas) nustatytas sąlygas.  Atsižvelgiant į tai, kad 2021-11-15 
raštu Nr. (1.10)-2R-1144  „Dėl pateiktos informacijos“ pateiktoje paraiškoje nustatytos sąlygos 
atitinka 2018-08-10 įsigaliojusį Europos Sąjungos (toliau – ES) komisijos įgyvendinimo sprendimą 
Nr. 2018/1147, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos  
GPGB išvados dėl atliekų apdorojimo įrenginių, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos 
apsaugos įstatymo 191 straipsnio 13 dalimi ir TIPK taisyklių 97.3 papunkčiu priėmė sprendimą, 
kad TIPK leidimo keisti nereikia, tačiau turi būti atnaujintas Klaipėdos RATC atitikties GPGB 
palyginamasis įvertinimas.

Atsižvelgiant į tai, Agentūra atnaujina Klaipėdos RATC TIPK leidimo 2 lentelę „Įrenginio 
atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas“ pagal 2018-08-10 įsigaliojusį ES komisijos 
įgyvendinimo sprendimą Nr. 2018/1147, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/75/ES pateikiamos GPGB išvados dėl atliekų apdorojimo įrenginių ir esamą atitikties GPGB 

1 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“. 

Elektroninio dokumento nuorašas



2

palyginamąjį įvertinimą bei atnaujintą GPGB palyginamąjį įvertinimą pateikia kartu su šiuo 
Agentūros sprendimu. 
         Eksploatuojant įrenginį turi būti vadovaujamasi atnaujintu Klaipėdos RATC TIPK leidimo 
atitikties GPGB palyginamuoju įvertinimu. Šis Agentūros sprendimas yra sudėtinė ir neatsiejama 
TIPK leidimo dalis.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti 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.

PRIDEDAMA:
1. Esamas ūkinės veiklos aprašymas ir atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas, 15 lapų. 
2. Atnaujintas ūkinės veiklos aprašymas ir atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas, 15 

lapų.
3. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-KL.2-11/2015 priedai, 1 lapas.

Direktorė Milda Račienė
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Aplinkos apsaugos agentūros 2021 m. gruodžio        d.
Rašto Nr. (30.1)-A4E-                     priedas

Atnaujintas atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas TIPK leidimo Nr. T-KL.2-11/2015

Įrenginio pavadinimas: UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ Klaipėdos regiono atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių 
operatorius



2 lentelė. Įrenginio atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas





























Aplinkos apsaugos agentūros 2021 m. gruodžio        d.
Rašto Nr. (30.1)-A4E-                     priedas

Esamas atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas TIPK leidimo Nr. T-KL.2-11/2015

Įrenginio pavadinimas: UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ Klaipėdos 
regiono atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių operatorius































TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO 
NR. T-KL.2-11/2015 PRIEDAI

1. Sprendimas dėl UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atliekų mechaninio 
apdorojimo įrenginio TIPK leidimo Nr. T-KL.2-11/2015 sąlygų peržiūrėjimo ir GPGB 
atnaujinimo, 2 lapai.
2. Esamas atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas, 15 lapų.
3. Atnaujintas atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas, 15 lapų.

2021 m. gruodžio                    d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

AAA direktorė                                 Milda Račienė
                                                        (Vardas, pavardė)                                           (parašas)

                                    A. V
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