
 
 

 

 

 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir 

galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedas 

 

  

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. TL-K.4-48/2016 

 

 

                    [3] [0] [3] [1] [9] [2] [3] [2] [0]

                           (Juridinio asmens kodas) 

 

 

UAB „Katera“, Metalo atliekų surinkimo ir laikymo įrenginys, Europos pr. 122, Kaunas,  

tel. +370 615 78322,  el. paštas info@katera.lt 

 (ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

UAB „Katera“, Europos pr. 122, Kaunas, tel. +370 615 78322,  el. paštas info@katera.lt 

 (veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas) 

 

 

Leidimą sudaro: 

 

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant 

paruošimą naudoti ar šalinti)  ir laikymas. 

 

Leidimą sudaro 5 puslapiai. 

 

2. Leidimo priedai. 

 

Išduotas  2016 m. geguţės 20 d.                                                     

 

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 „Katera“, Metalo atliekų surinkimo ir laikymo įrenginys, iki Taršos leidimo  Nr. TL-

K.4-48/2016 pakeitimo TIPK leidimo neturėjo. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,  

atliekantis direktoriaus funkcijas  A.V.     Rimantas Šerkšnas                   ________________                          
                                                  (Vardas, pavardė)                                    (parašas) 

 

 

 

 

 

mailto:info@metalinvest.lt
mailto:info@metalinvest.lt
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 8 priedėlis 

 

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-K.4-48/2016 

PRIEDAI 

 

 

1. Įmonės registracijos paţymėjimas, 3 lapai. 

2. Vietovės ţemėlapis su gretimybėmis, 1 lapas. 

3. Sklypo ir pastato nuosavybės dokumentai, 3 lapai. 

4. Patalpų nuomos sutartis, 2 lapai. 

5. Ţemės sklypo planas, 1 lapas. 

6. Mokėjimo (uţ taršos leidimą) pavedimo kopija, 1 lapas. 

7. Atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo techninis reglamentas, 12 lapų. 

8. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas (su priedais), 10 lapų. 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. geguţės 20 d.                                                     
 (Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

                         A. V. 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,  

atliekantis direktoriaus funkcijas   Rimantas Šerkšnas                    
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių  

3 priedo 

4 priedėlis 

 

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

 

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

LAIKYMAS  

 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis. 

 

Įrenginio pavadinimas Metalo atliekų surinkimo ir laikymo įrenginys 

 

Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 
 

Galimi atliekų 

tvarkymo 

būdai
 

(pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 

priedą) 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas
 

(pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą) 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t. 

Didţiausias 

vienu metu 

leidţiamas 

laikyti atliekų 

kiekis, t
 

Laikymo veiklos 

kodas ir 

pavadinimas ((R13 

ir (ar) D15) pagal 

Atliekų tvarkymo 

taisyklių 4 priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 04 01 
Varis, bronza, 

ţalvaris  

Vario, bronzos, 

ţalvario atliekos iš 

statybų ir pan. 

nepavojingos 10 2 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4- Metalų ir 

metalų 

junginių 

perdirbimas ir 

(arba) 

atnaujinimas 
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17 04 02 Aliuminis  
Aliuminio atliekos iš 

statybų ir pan. 
nepavojingos 10 2 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4- Metalų ir 

metalų 

junginių 

perdirbimas ir 

(arba) 

atnaujinimas 

16 01 18 Spalvotieji metalai 

Spalvotieji metalai iš 

ENTP (varis, ţalvaris 

ir kt.) 

nepavojingos 40 2 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4- Metalų ir 

metalų 

junginių 

perdirbimas ir 

(arba) 

atnaujinimas 

19 12 03 Spalvotieji metalai 
Spalvotieji metalai po 

rūšiavimo, pjovimo 
nepavojingos 10 2 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4- Metalų ir 

metalų 

junginių 

perdirbimas ir 

(arba) 

atnaujinimas 

20 01 40 Metalai 
Įvairūs metalai iš 

komunalinio srauto 
nepavojingos 10 1 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4- Metalų ir 

metalų 

junginių 

perdirbimas ir 

(arba) 

atnaujinimas 

17 04 11 
Kabeliai, 

nenurodyti 17 14 10 

Kabeliai su 

spalvotaisiais metalais 

nepavojingos 50 3 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4- Metalų ir 

metalų 

junginių 

perdirbimas ir 

(arba) 

atnaujinimas 
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2 lentelė. Didţiausias leidţiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 

 

 Susidarančios atliekos jų susidarymo vietoje iki surinkimo laikyti neplanuojamos, todėl lentelė nepildoma. 

 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos. 
 

Lentelė nepildoma, nes nenumatoma naudoti atliekų. 

 

4 lentelė. Leidţiamos šalinti atliekos. 

 

Įmonė atliekų nešalina, todėl lentelė nepildoma. 

 

5 lentelė. Leidţiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos. 

Šią lentelę pildo atliekas paruošiančios naudoti ir (ar) šalinti įmonės. 

 

Ši lentelė nepildoma, kadangi įmonė neplanuoja atliekų ruošti naudojimui ir (ar) šalinimui.Atliekos tik surenkamos ir laikomos iki perdavimo 

kitoms atliekas tvarkančioms įmonėms. 

 

16 08 01 

Panaudoti 

katalizatoriai, 

kuriuose yra aukso, 

sidabro, renio, 

rodţio, paladţio, 

iridţio arba platinos 

(išskyrus 16 08 07) 

Automobilių 

katalizatoriai 

nepavojingos 30 2 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4- Metalų ir 

metalų 

junginių 

perdirbimas ir 

(arba) 

atnaujinimas 

16 02 16 

Sudedamosios 

dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos 

įrangos, 

nenurodytos 

16 02 15 

El.varikliukai, relės ir 

kt. 

nepavojingos 30 2 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4- Metalų ir 

metalų 

junginių 

perdirbimas ir 

(arba) 

atnaujinimas 


