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AIKŠTELĖS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 
LEIDIMUI PAKEISTI
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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Biocentras“ 
biodegradavimo-kompostavimo aikštelės (toliau – Bendrovė), esančios Kuro g., Vilniuje, paraišką 
(toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 4.7-V-02-161 (toliau – 
TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti Paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal žemiau pateiktas Aplinkos 
Agentūros pastabas:

1. Prašome patikslinti Paraiškos 4 lentelę „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis 
įvertinimas“ pagal 2018 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) Nr. 2018/1147, 
kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų 
gamybos būdų (toliau – GPGB) išvados dėl atliekų apdorojimo.

2. Paraišką prašome papildyti informacija apie vandentiekio vandens naudojimą. 
3. Paraiškoje nėra informacijos apie buitinių nuotekų susidarymą ir tvarkymą.
4. Prašome Paraiškos 2 punkte nurodyti vandenviečių, į kurių apsaugos zonas patenka ūkinės 

veiklos objekto teritorija, grupes.
5. Prašome Paraiškoje ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau – 

Reglamentas) patikslinti atliekų žymimu kodais 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 08*, 17 05 05*, 
17 05 03* ir 03 03 11* patikslintus pavadinimus, nurodant išsamų atliekos apibūdinimą. 

6. Paraiškos 23 lentelėje prašome tikslinti informaciją apie planuojamą tolimesnį atliekų 
apdorojimą. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių2 51 punkto nuostatomis: <...> Atliekų 
tvarkytojas, tvarkantis atliekas R1–R11 ir D1–D7, D10–D12 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis, 
laikomas galutiniu atliekų tvarkytoju.<...>. Prašome patikslinti Paraiškos 23 lentelės 6 grafos 
informaciją.

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.
2 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 
„Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės);
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7. Paraiškos III skyriuje „Gamybos procesai“ nurodoma, kad atliekų tvarkymo veikla 
vykdoma R5, R10, R12, ir D8 būdais, tačiau Reglamente šie tvarkymo būdai technologinio proceso 
metu nedetalizuojami. Prašome Reglamente pateikti detalią informaciją apie atliekų tvarkymo būdus, 
nurodant koks technologinio proceso etapas atitinka nurodytą atliekų tvarkymo būdą.

8. Prašome Paraišką ir Reglamentą papildyti atliekų laikymo veikla, nes kol atliekos nėra 
pilnai sutvarkytos vyksta ir laikymo procesas. Kartu atkreipiame dėmesį, kad Reglamento 2.2 
papunktyje nurodote: <...>Kilus įtarimams dėl atvežtų atliekų sudėties ar neturint duomenų apie 
atliekų sudėtį, UAB „Biocentras“ atstovai ima atvežtų atliekų kontrolinius mėginius analizei atlikti. 
Atvežtos atliekos išpilamos į kvalifikuoto personalo nurodytą aikštelėje vietą.<...>. Atliekų tvarkymo 
taisyklių 2 priede nustatyti Atliekų tvarkymo veiklų sąrašai, kuriuose nurodytos atliekų šalinimo ir 
naudojimo veiklos. Atliekų tvarkymo veiklų sąraše3 nustatyta, kad naudoti ar šalinti skirtų atliekų 
laikymas4 (atliekų tvarkymo veiklų kodai R13 ir D15), išskyrus laikinąjį atliekų laikymą5 susidarymo 
vietoje iki jų surinkimo, priskirtinas naudojimo ar šalinimo veikloms. Įmonės, vykdančios atliekų 
apdorojimą (naudojimą ir šalinimą), įskaitant naudoti ar šalinti skirtų atliekų laikymą, ir įmonės, 
atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o 
nepavojingąsias – ilgiau kaip vienus metus, turi turėti taršos integruotos prevencijos (toliau – TIPK) 
ar taršos leidimus6, kuriuose nustatoma veiklos sąlygų sistema, atliekų apdorojimo įrenginio 
eksploatavimo aplinkos apsaugos sąlygos.

9. Prašome Reglamento 2.2 papunktyje, vadovaujantis Instrukcijos7 2.2 papunkčio 
nuostatomis, aprašyti kiekvieno atliekų tvarkymo etapo eigą atskirai. Pateikti atliekų naudojimo ar 
šalinimo technologinio proceso schemą, kurioje nurodykite duomenis apie pagrindinius 
technologinio proceso etapus (kartu nurodykite atliekų tvarkymo būdus), jų metu naudojamas 
medžiagas, susidarančias atliekas, nuotekas, teršalų išmetimą į atmosferą. Taip pat pateikite atliekų 
naudojimo ar šalinimo technologinio proceso aprašymą, parengtą remiantis technologinio proceso 
schema ir apibūdinant pagrindinius schemoje pavaizduotus atliekų naudojimo ar šalinimo proceso 
etapus. Pateikite informaciją apie gautos medžiagos/produkto savybes bei laikymo ypatumus (kiekis, 
vieta) bei tolimesnį panaudojimą. Pateikite įrenginio principinę schemą.

10. Prašome Reglamento 2.3. papunktį papildyti, vadovaujantis Instrukcijos 2.3 papunkčio 
nuostatomis. Nurodykite įrenginio pavadinimą, įrenginio projektinį pajėgumą (didžiausias galimas 
šiuo įrenginiu panaudoti ar pašalinti atliekų kiekis tonomis per tam tikrą laiką), jo išsidėstymo 
teritorijoje planą, kita įrenginį apibūdinančią informaciją. Nurodant įrenginio projektinį pajėgumą 
būtina pateikti dokumentą, pvz., įrenginio techninę specifikaciją, pagrindžiantį nurodomą įrenginio 
projektinį pajėgumą, ar raštu pagrįsti projektinį įrenginio pajėgumą. 

3 Atliekų tvarkymo taisyklių 1 ir 2 lentelė;
4 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad atliekų laikymas yra naudoti skirtų 
nepavojingųjų atliekų laikymas iki apdorojimo ne ilgiau kaip trejus metus, naudoti skirtų pavojingųjų atliekų laikymas 
iki apdorojimo ne ilgiau kaip vienus metus ir šalinti skirtų atliekų laikymas iki apdorojimo ne ilgiau kaip vienus metus, 
išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo;
5 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 45 dalyje nustatyta, kad laikinasis atliekų laikymas yra 
pavojingųjų atliekų laikymas ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingųjų atliekų – ne ilgiau kaip vienus metus šių 
atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo, paruošiant atliekas išvežti į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginį;
6 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnio 1 dalis. Taršos ir taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimai išduodami vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklėse, patvirtintose 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“, arba Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir 
galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;
7 Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo priedėlis „Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento rengimo instrukcija“ 
(toliau – Instrukcija).
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11. Prašome Reglamento 2.5 papunktį papildyti, vadovaujantis Instrukcijos 2.5 papunkčio 
nuostatomis. Lentelę pateikite atskirai kiekvienam 2.2 punkte nurodytam atliekų technologiniam 
procesui.

12. Reglamento 3-4 punktus papildykite pagal Instrukcijos 3-4 punktuose nurodytus 
reikalavimus.

13. Patikslinus duomenis apie atliekų tvarkymą Paraiškoje ir Reglamente, atitinkamai 
patikslinkite informaciją ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane (toliau – Planas). 
Plane nurodykite laikomas atliekas ir įvertinkite jų bei atliekų tvarkymo įrenginio teritorijos 
sutvarkymo kaštus. Kartu atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 vadovaujantis Įstatymo 11 
straipsnio 2 dalies nuostata, atliekas tvarkančios įmonės, turinčios leidimą pagal šio Įstatymo 6 
straipsnyje nustatytus reikalavimus, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali pradėti vykdyti tik 
turėdamos Garantiją. Garantija turi būti suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 
ministerijos (toliau – AAD) naudai, kurioje būtų numatyta, kad bankas ar draudimo bendrovė, gavę 
AAD raštišką reikalavimą, vadovaujantis Apraše nustatyta tvarka, įsipareigoja sumokėti Garantijoje 
nurodytą sumą. Garantija turi būti suteikta sumai, ne mažesnei, negu nurodyta suderinto Plano 
priemonių įgyvendinimo sąmatoje. Garantija turi būti pateikta Agentūrai.

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos. 

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta Paraiška teikiama, nagrinėjama ir 
derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti8.

Direktorius Vitalijus Auglys

D. Bernotienė, tel. +370 682 96982, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt
Ž. Vainienė, tel. +370 619 28440, el. p.zivile.vainiene@aaa.am.lt

8 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 įteikimo dienos.
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