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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) PATEIKIAMA INFORMACIJA
I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas,
telefonas, faksas, el. paštas).
Marius Kubilius, UAB „Vilanpa“, Obenių g. 44 A, Elektrėnai, tel. 865684445e-mail: kub.mar@gmail.com; planuojamos ūkinės veiklos
vykdymo adresas: Lentvario g. 13 A, Vilnius
2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pasitelktas konsultantas,
papildomai pateikiami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas,
pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).
Konsultantas nebuvo pasitelktas.

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį(-iuos) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašo
punktą(-us) atitinka planuojama ūkinė veikla arba nurodant, kad atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos raštas (data, Nr.), kad
privaloma atranka.
Planuojamai ūkinei veiklai - nepavojingų ir pavojingų atliekų paruošimas tolimesniam naudojimui ir šalinimui, įskaitant atliekų laikymą,
atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo reikalinga pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
2 priedo 11.20 punktą „ Pavojingų atliekų šalinimas ar naudojimas, išskyrus: 11.20.1. 1 priedo 9.6 punkte nurodytą veiklą; 11.20.2. pavojingų
atliekų, skirtų naudoti, laikymą, kai vienu metu laikoma ne daugiau kaip 10 tonų atliekų“
4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai),
funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti giluminiai gręžiniai,
kurių gylis viršija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz. inžineriniai tinklai (vandentiekio,
nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).
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Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti žemės sklype, esančiame adresu Lentvario g. 13 A, Vilnius, kuriuo planuojamos ūkinės veiklos
organizatorius naudosis pagal 2016-02-22 d. sutartį Nr. VLNP/EKO/1 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“. Planuojamai ūkinei veiklai
vykdyti nėra numatoma statyti papildomų statinių, veiklą bus vykdoma sklype esančiuose pastatuose. Griovimo darbai nenumatomi. Giluminių
gręžinių įrengimas nėra planuojamas. Sklype įrengta vietinė nuotekų surinkimo sistema.
5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos
veiklos technologijas ir pajėgumus).
UAB „Vilanpa“ planuojama veikla – pavojingųjų (toliau – PA) ir nepavojingų atliekų (toliau – NA) paruošimas tolimesniam naudojimui ir
šalinimui, t. y., atliekų, surinkimas, perpakavimas, pradinis apdorojimas paruošiant atliekas tolimesniam perdirbimui, kitokiam naudojimui, o
naudojimui netinkančias atliekas - šalinimui, ir laikymas iki perdavimo kitiem atliekų tvarkytojams arba išvežimas (eksportas) . Didžioji
planuojamų tvarkyti atliekų dalis bus pavojingos. Surinktos atliekos, taip pat po atliekų pradinio apdorojimo gautos atliekos vadovaujantis
Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis iki perdavimo galutiniam tvarkytojui naudojimui bus laikomos ne ilgiau nei 3 metus, o šalinimui skirtos
atliekos – ne ilgiau nei metus. UAB „Vilanpa“ priims tvarkymui ir nepavojingas atliekas.
- Vienu metu laikomų pavojingųjų ir nepavojingų atliekų kiekis aikštelėje planuojamas 590 tonų (490 tonų PA ir 100 tonų NA).

Nr.

Sandėlio ar
saugyklos
apibūdinimas

Sandėlio ar
saugyklos
plotas, m2

Didžiausias
vienu metu
planuojamas
saugoti atliekų
kiekis, t

Planuojamas
sandėlio ar
saugyklos
užstatymo
plotas, m2

1.

Saugykla Nr. 1

364

540

300

2.

Saugykla Nr. 2

142

50

100
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Komentaras

Pavojingos atliekos bus sandėliuojamos lentynose ir
rietuvėse. Atliekos bus sandėliuojamos dviem aukštais.
Skaičiuojama, kad vidutiniškai 1 m3 atliekų (skystų,
pastos), svers apie 0,900t. Atliekų svoris priklauso nuo
rūšies, fizinių savybių ir taros (1 m3 talpos konteineriai,
statinės, kanistrai). 150 m2 x 2 (aukštai) x 0,900 t = 270 t.
1 m3 atliekų (kietų) svers apie 0,600 t. Atliekų svoris
priklauso nuo rūšies, fizinių sąvybių ir taros. 150 m2 x 3
(aukštai) x 0,600 t = 270 t. Likęs neužstatytas plotas (64
m2) bus panaudotas užtikrinti darbų saugos ir
priešgaisrinius reikalavimus.
Pavojingos atliekos bus sandėliuojamos lentynose ir
rietuvėse. Atliekos bus sandėliuojamos dviem aukštais.
Skaičiuojama, kad vidutiniškai 1 m3 atliekų, svers apie 0,5
t. Atliekų svoris priklauso nuo rūšies, fizinių savybių
(kieta, skysta, pasta). 50 m2 x 2 (aukštai) x 0,5 t = 50 t.

Likęs neužstatytas plotas ( 92 m2) bus panaudotas
užtikrinti darbų saugos ir priešgaisrinius reikalavimus.

- Planuojamas bendras metinis tvarkomų atliekų kiekis 6650 tonų (3650 tonų PA per metus ir 3000 tonų NA per metus).
Įmonėje veikla bus vykdoma vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais nustatytais
reikalavimais. Įmonėje bus vykdoma atliekų tvarkymo apskaita; Atliekų priėmimo procedūra atitiks atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus
reikalavimus; atliekų tvarkymo metu išsipylusios išsibarsčiusios atliekos bus surenkamos sorbentais, pašluostėmis ir kitomis priemonėmis,
nuolatos palaikoma švari aplinka. Tara, kurioje laikomos atliekos nuolatos apžiūrimos, nustačius susidėvėjimo ar potencialaus nuotėkio
galimybes atliekos bus pertaruojamos. Atliekų tvarkymo metu atliekos bus maišomos tik laikantis cheminio suderinamumo principų ir atliekų
tvarkymo taisyklėmis nustatytų reikalavimų. Atliekų laikymo patalpos bus vėdinamos, įmonėje bus laikomasi darbų saugos ir gaisrinės saugos
reikalavimų.
Atliekos iš įmonių – atliekų turėtojų bus priimamos sudarius sutartis atliekų dėl atliekų naudojimo ir šalinimo, patikrinus ar atliekų
turėtojas teisingai jas identifikavo ir atliekų turėtojui pateikus pavojingų atliekų lydraščius (kai bus priimamos tvarkymui pavojingos atliekos)
pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Į UAB „Vilanpa“ atliekų tvarkymo aikštelę atvežtos atliekos bus vizualiai ir detaliai apžiūrimos,
sveriamos ir registruojamos atliekų tvarkymo apskaitos žurnale, jame taip pat bus apskaitomos ir apdorotos atliekos bei atliekos perduotos
galutiniams tvarkytojams Lietuvoje arba išvežtos (eksportuotos) atliekos.
PA bus surenkamos, transportuojamos ir laikomos vadovaujantis ADR (Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų
keliais) ir Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Pavojingoms atliekoms vežti įmonėje bus naudojamos ADR reikalavimus atitinkančios transporto
priemonės. PA bus laikomos laikantis teisės aktų reikalavimų. PA bus priimamos tik atitinkamoms atliekoms laikyti skirtoje sandarioje taroje.
Visą pavojingų atliekų saugojimo laiką bus užtikrinama konteinerių bei kitų talpų būklės ir sandarumo kontrolė. Prakiurus tarai ar esant kitam
poreikiui, atliekos bus perpakuojamos į saugojimui tinkamą sandarią tarą. Atliekos bus rūšiuojamos, atskiriamos, perpakuojamos ir maišomos,
atsižvelgiant į atliekų rūšį ir planuojamą tolesnio naudojimo ar šalinimo būdą. Visi darbai bus atliekami tik patalpose, kur yra įrengta betoninė
danga, užtikrinta darbų ir priešgaisrinė sauga užkertant kelią atliekų nuotėkiams į aplinką.
Nepavojingos atliekos, jas atvežus į aikštelę, bus laikomos uždaroje patalpoje apsaugotoje nuo aplinkos poveikio. Nepavojingos atliekos
rūšiuojamos, maišomos, perpakuojamos bei presuojamos PA sandėlyje įrengtame prese, pagal poreikį pakuojamos. Supresuotos ir supakuotos
atliekos bus perduodamos atliekų tvarkytojams Lietuvoje arba išvežamos (eksportuojamos).
Atliekų apdorojimo veikla bus vykdoma tik pastatuose. Atliekų pakrovimo-iškrovimo darbai bus vykdomi po stogine su įrengta betonine
danga, taip užkertant kelią atliekų nuotėkiams į aplinką. Visi technologiniai PA tvarkymo procesai bus vykdomi tik saugyklos viduje, todėl jokio
kritulių kontakto su tvarkomomis atliekomis nebus. Saugykla bus aprūpinta avarinių išsiliejimų likvidavimo priemonėmis (sorbentais,
pašluostėmis). Saugykla, kurioje bus laikomos atliekos nebus šildoma.
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PA, kurias bus galima sutvarkyti Lietuvos Respublikos teritorijoje, bus pagal sutartis perduodamos jas naudojančioms ar šalinančioms
įmonėms, kitos atliekos bus išvežamos (eksportuojamos).
Sukauptos ir (ar) paruoštos tolimesniam naudojimui arba šalinimui atliekos bus perduotos kitiems atliekų tvarkytojams ar eksportuojamos
ne rečiau kaip kartą per mėnesį (12 kartų per metus).
Lentelė 1. Atliekų tvarkymo veikla UAB „Vilanpa“ atliekų tvarkymo aikštelėje pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas
Pavadinimas
Atliekų šalinimo veikla
D13
Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1-D12 veiklų
D14
Pavojingų ir nepavojingų atliekų perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13veiklą
D15
D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas
Atliekų naudojimo veikla
R12
Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
R13
R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas
S5
Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti

Esant reikalui giminingų savybių turinčias skystąsias atliekas planuojama sumaišyti, atskirti energetinę vertę turinčius junginius, susmulkinti
plastikinę ar metalinę tarą tikslu sumažinti užimamą tūrį, taip pat supakuoti ir sutaruoti atliekas pagal kiekvienai atliekų grupei keliamus
sandėliavimo ar vežimo reikalavimus. Taip apdorotas, supakuotas ar sutaruotas ir paruoštas naudojimui ar šalinimui atliekas planuojama
sandėliuoti sandėlyje iki išvežimo galutiniams atliekų tvarkytojams Lietuvoje ir užsienyje krovininiais automobiliaisVisoms veikloms bus
taikomos atitinkamos atliekų mechaninio apdorojimo operacijos, atitinkančios reikalavimus, numatytus ES informaciniame dokumente dėl
Geriausių prieinamų gamybos būdų atliekų sektoriuje. Visas mechaninio apdorojimo operacijas (maišymą, perpakavimą, filtravimą, smulkinimą,
atskyrimą) bei pavojingų atliekų saugojimą numatoma vykdyti uždarame gamybiniame – sandėliavimo pastate. Šalia saugyklos bus įrengtos
buitinės patalpos darbuotojams su biotualetais, dušais. Patalpos bus šildomos elektra.
D13 - Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1-D12 veiklų, R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant
su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų ir S5 - atliekų paruošimas naudoti ir šalinti
Esant reikalui tarpusavyje bus maišomos tik tokių pačių srautų ar kilmės atliekos, kurios nereaguoja tarpusavyje, o po jų sumaišymo gaunamos
atliekos yra mažiau ar lygiai tiek pat pavojingos kaip kiekviena iš sumaišytų atliekų. Šiuo atliekų šalinimo būdu atliekos maišomos norint
vykdyti jų eksportą pagal Bazelio konvencijos reikalavimus. Atliekos yra identifikuojamos Bazelio kodais, apimančiais atliekų srautus, o ne
atskiras atliekas. Atliekų maišymas atliekamas ir siekiant optimizuoti atliekų tvarkymą t.y. po kelių atliekų identifikuotų skirtingais atliekų
kodais sumaišymo jos įvardijamos vienu bendriniu tam srautui tinkamu kodu.
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– bus smulkinamos kietos atliekos (medinė, plastikinė pakuotės, užteršta mediena ir plastikai, plastiko gaminiai ir pan.);
– bus smulkinami ir apdorojami automobilių tepalo, kuro, oro filtrai ir amortizatoriai. Filtrai ir amortizatoriai bus susmulkinti, metalo
separatoriaus pagalba bus atskiriamas metalas, į talpyklas atkirai surenkamas tepalas, centrifugos pagalba iš filtrinio popieriaus bus atskiriamas ir
surenkamas tepalas;
– užteršti tekstilės gaminiai ir nepavojingi tekstilės gaminiai bus smulkinami arba presuojami;
– nuo skystų atliekų bus atskiriama skysta frakcija nuo nusistovėjusio dumblo.
Visi PA ir NA deginimo ir atliekų panaudojimo energijai gauti įrenginiai prieš sudegindami atliekas, jas prieš tai susmulkina ir sumaišo. Įmonėje
susmulkintos PA ir NA gali būti maišomos, siekiant padidinti atliekų kaloringumą ir paruošti tinkamą mišinį atliekų deginimo/.panaudojimo
energijai gauti įrenginiams ir taip sumažinti atliekų tvarkymo ir pervežimo kaštus.
– bus maišomos kietos atliekos (smulkinta mediena, plastikai ir pakuotė, tekstilės gaminiai, sorbentai ir kitos kietos atliekos);
– skystos PA gali būti maišomos tarpusavyje. Bus maišomos tik tos PA, kurių cheminė sudėti yra gimininga ir nereaguoja tarpusavyje
pvz.: dažų atliekos, kuriuose yra organinių tirpiklių gali būti maišomos tarpusavyje, emulsijos su kitomis emulsijomis, tepalo atliekos su tepalo
atliekomis, dažai vandens pagrindu su dažais vandens pagrindu ir pan.
– Skystos PA nebus maišomos su kietomis PA ar skystomis, kietomis NA;
– NA gali būti maišomos kartu su kietomis PA, laikantis Geriausių prieinamų gamybos būdų informaciniame dokumente „Atliekų
apdorojimas“ nurodytų reikalavimų ir sąlygų, užtikrinant kad gauta atliekų frakcija atitiktų visus keliamus reikalavimus.
Atliekų maišymas bus atliekamas laikantis GPGB informacinio dokumento „Atliekų apdorojimas“ nuostatų.
– laboratorinės cheminių medžiagų atliekos, kitos cheminių medžiagų atliekos, rūgštys, šarmai ir kitos labai pavojingos atliekos nebus
maišomos ar kitaip apdorojamos, tik perpakuojamos siekiant užtikrinti saugų laikymą ir transportavimą.
D14 - Pavojingų ir nepavojingų atliekų perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13veiklą
PA ir NA atliekos perpakuojamos, siekiant jas paruošti šalinimui kai:
– saugomų atliekų tara prarūdija, įtrūksta arba kitaip praranda sandarumą;
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– gaunamas didelis kiekis vienos rūšies skystų atliekų nedidelėje arba įvairaus dydžio taroje. Atliekos iš mažesnės taros perpilamos,
perpumpuojamos rankiniu elektriniu siurbliu į didesnę specialiai toms atliekoms skirtą tarą.
– kietos, birios atliekos gautos mažoje ir nepatikimoje pakuotėje bus perpilamos į saugesnę pakuotę;
Atliekų laikymas prieš naudojimą ar šalinimą (D15, R13)
Atliekos bus sandėliuojamos antžeminėje saugykloje. Atliekų saugykla bus įrengta vieno aukšto, nešildomame, gelžbetoniniame pastate. Šalia
saugyklos metalinė karkasinė stoginė, atliekų iškrovimui-pakrovimui, su betonuotomis grindimis.
Pavojingosios atliekos bus sandėliuojamos ir grupuojamos pagal Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 1 priedą: TS-01; TS-02; TS03; TS-04; TS-05; TS-06; TS – 7; TS – 8; TS-10; TS-11; TS-12; TS-13; TS-14; TS – 15; TS – 17; TS-18; TS-19; TS-21; TS-22; TS-23; TS-24;
TS-27; TS – 28; TS-29; TS-30; TS-31; TS-32; TS-33; TS-36; TS-37. Duomenys pateikti lentelėje Nr. 3
Pavojingos atliekos saugykloje Nr. 1 (364 m2) bus sandėliuojamos lentynose ir rietuvėse. Skaičiuojama, kad vidutiniškai 1 m3 atliekų (skystų,
pastos), svers apie 0,900 t. Atliekų svoris priklauso nuo rūšies, fizinių savybių (skysta, pasta) ir taros (1 m3 talpos konteineriai, statinės,
kanistrai). 150 m2 x 2 (aukštai) x 0,900 t = 270 t. 1 m3 atliekų (kietų) svers apie 0,600 t. Atliekų svoris priklauso nuo rūšies, fizinių sąvybių ir
taros. 150 m2 x 3 (aukštai) x 0,600 t = 270 t. Likęs neužstatytas plotas (64 m2) bus panaudotas užtikrinti darbų saugos ir priešgaisrinius
reikalavimus.
Pavojingos atliekos saugykloje Nr. 2 (142 m2) bus sandėliuojamos lentynose ir rietuvėse. Atliekos bus sandėliuojamos dviem aukštais.
Skaičiuojama, kad vidutiniškai 1 m3 atliekų, svers apie 0,5 t. Atliekų svoris priklauso nuo rūšies, fizinių savybių (kieta, skysta, pasta). 50 m2 x 2
(aukštai) x 0,5 t = 50 t. Likęs neužstatytas plotas ( 92 m2) bus panaudotas užtikrinti darbų saugos ir priešgaisrinius reikalavimus.
Atliekos bus saugomos laikantis Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių, ir darbų saugos reikalavimų.
Visą pavojingų atliekų saugojimo laiką bus užtikrinama konteinerių bei kitų talpų stovio ir hermetiškumo kontrolė, taip pat numatyta galimybė
saugiai perkrauti atliekas iš avarinių, susidėvėjusių talpų ir konteinerių į patikimas, reikalavimus atitinkančias talpas.Tara, naudojama
potencialiai pavojingų atliekų sandėliavimui:
– plastmasinės, metalinės (100, 120, 60, 30 l) statinės uždengiamos dangčiu, užveržiamu metaliniu žiedu su užraktu;
– plastmasiniai 1000 l VTK konteineriai;
– polipropileno maišai su įdėklu 1 – 1,5 m3 talpos kietoms, smulkintoms ir birioms atliekoms;
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Saugykla bus aprūpinta avarinių išsiliejimų likvidavimo ir kitomis saugos priemonėmis.
Veiklos metu visos atliekos bus tvarkomos ir laikomos pastate. Tokiu būdu, siekiant atliekų sąlyčio su kritulių ar lietaus vandeniu prevencijos,
užkertamas kelias vandenų ir dirvožemio taršai.
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Atliekų tvarkymo technologinės schemos

Atliekų surinkimas pagal kodus pateiktus lentelėje Nr. 3

Pavojingųjų atliekų perpakavimas, maišymas, apdorojimas
(smulkinimas, presavimas)

Nepavojingų atliekų perpakavimas, maišymas, apdorojimas
(smulkinimas, presavimas)

Pavojingųjų atliekų rūšiavimas

Nepavojingų atliekų rūšiavimas

iš anksto sumaišytos atliekos,
kuriose yra bent vienos rūšies
pavojingųjų atliekų (19 02 04*)

kitos atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų (19
02 11*)

iš anksto sumaišytos atliekos,
sudarytos tik iš nepavojingųjų
atliekų (19 02 03)

plastikai ir guma (19 12 04)

fizinio/cheminio apdorojimo
dumblas, kuriame yra pavojingų
cheminių medžiagų (19 02 05*)

mediena, kurioje yra pavojingų
cheminių medžiagų (19 12 06*)

degios atliekos, nenurodytos 19 02
08 ir 19 02 09 (19 02 10)

Stiklas (19 12 05)

skystosios degios atliekos, kuriose
yra pavojingų cheminių medžiagų
(19 02 08*)

kitos mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos (įskaitant
medžiagų mišinius), kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų (19
12 11*)

popierius ir kartonas (19 12 01)

mediena, nenurodyta 19 12 06 (19
12 07)

juodieji metalai (19 12 02)

tekstilės dirbiniai (19 12 08)

spalvotieji metalai (19 12 03)

degiosios atliekos (iš atliekų gautas
kuras) (19 12 10)

kietosios degios atliekos, kuriose
yra pavojingų cheminių medžiagų
(19 02 09*)

Atliekų saugojimas

Atliekų saugojimas
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Atliekų perdavimas galutiniam
tvarkymui

Atliekų saugojimas

kitos mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos (įskaitant
medžiagų mišinius), nenurodytos
19 12 11 (19 12 12)

Tepalo, kuro, oro filtrų surinkimas

Ardymas, išmontavimas

Rūšiavimas

Saugojimas

kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva (13
02 08*)

juodieji metalai (19 12 02)

plastikai ir guma (19 12 04)

Saugojimas

absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip
neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės,
apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis
cheminėmis medžiagomis (15 02 02*)

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos
(įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos
19 12 11 (19 12 12)

Kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius – benzino ir
dyzelino mišinys) (13 07 03*)
degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19
02 09 (19 02 10)

Perdavimas tvarkytojams

kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos
(įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų (19 12 11*)

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir
apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02
(15 02 03)

Pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas

Pavojingųjų atliekų perpakavimas, rūšiavimas

Nepavojingų atliekų perpakavimas,
rūšiavimas

Pavojingųjų atliekų sandėliavimas pagal
technologinius srautus

Nepavojingų atliekų sandėliavimas

10
Perdavimas tvarkytojams

Perdavimas tvarkytojams

Planuojama naudoti įranga, įrengimai ir transporto priemonės
Atliekų presas – tuščiai plastikinei tarai, plastikams, tekstilės gaminių atliekoms ir kitoms kietoms atliekoms presuoti.
-

suspaudimo galia iki 52 tonų;
triukšmo lygis iki 75 dB;
elektrinis.

Atliekų smulkinimo, maišymo ir atskyrimo įranga – automobiliniams filtrams, amortizatoriams, tuščiai plastikinei, medinei tarai, plastikams,
medienai, gumai tekstilės gaminių atliekoms ir kitoms kietoms atliekoms smulkinti.
-

smulkintuvo pajėgumas iki 60t/h;
dyzelinis arba elektrinis;
pirminio ir antrinio smulkinimo;
metalo separatorius;
centrifuga.

Kietos atliekos smulkinamos ir transporterio juostos pagalba nukreipiamos į metalinį konteinerį, su kuriuo po to išvežamos galutiniam
tvarkymui. Vienu metu smulkinamos medienos, plastiko, gumos ir kitos kietos atliekos, kad atliekos susimaišytų ir atitiktų kokybinius galutinių
atliekų tvarkytojų parametrus.
Rankinis siurblys skystoms atliekoms siurbti.
-

neutraliems ir chemiškai aktyviems skysčiams su dalelėmis (iki 10%);
elektrinis;

Sandėliavimo įranga ir transporto priemonės.
-

Platforminės svarstyklės iki 3000 kg;
Palečių transportavimo vežimėlis;
Rankiniai vežimėliai statinėms;
Sunkvežimis (dyzelinis iki 24 t. keliamosios galios);
Autokrautuvas (dujinis arba dyzelinis).
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Lentelė 2. Atliekų laikymo pajėgumai pagal saugyklas
Sandėlio ar saugyklos
apibūdinimas
1
Saugykla Nr. 1
Saugykla Nr. 2

Didžiausias vienu metu
planuojamas saugoti atliekų
kiekis, t
3
540
50

Lentelė 3. Numatomas laikyti atliekų kiekis
Technologiniai
srautai

Saugykloje laikomų atliekų kodas

1

2
02 01 04; 03 01 01; 03 01 05; 03 03 08; 04 01 06; 04 01 07; 04 01 08; 04 01 99; 04 01 09; 04 02 17; 07 02 13; 08 01 12; 08 01
14; 08 01 16; 08 01 18; 08 01 20; 08 02 01; 08 02 02; 08 02 03; 08 03 07; 08 03 08; 08 03 13; 08 03 15; 08 03 18; 08 04 10; 0 8
04 12; 08 04 14; 08 04 16; 10 01 01; 10 01 15; 10 01 17; 10 01 19; 11 01 10; 10 11 99; 11 01 10; 12 01 05; 12 01 21; 15 01 01;
15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 15 02 03; 16 01 03; 16 01 17; 16 01 18; 16 01 19; 16 01
20; 16 01 22; 16 02 16; 16 03 04; 16 03 06; 16 06 05; 17 01 07; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 03 02; 17 05 04; 17 05 08; 17
06 04; 17 08 02; 17 09 04; 18 01 01; 18 01 02; 18 01 04; 18 01 07; 18 01 09; 18 02 06; 18 02 08; 19 01 02; 19 01 12; 19 01 14;
19 02 03; 19 02 10; 19 09 04; 19 09 05; 19 10 01; 19 12 01; 19 12 02; 19 12 03; 19 12 04; 19 12 05; 19 12 07; 19 12 08; 19 12
10; 19 12 12; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 28; 20 01 30; 20 01 38; 20 01 39; 20 01 40;
13 01 01; 13 03 01; 16 01 09; 16 02 09; 16 02 10; 17 09 02;
08 03 19; 12 01 07; 12 01 09; 12 01 10; 12 01 12; 12 01 18; 12 01 19; 13 01 05; 13 01 10; 13 01 11; 13 01 12; 13 01 13; 13 02
05; 13 02 06; 13 02 07; 13 02 08; 13 03 07; 13 03 08; 13 03 09; 13 03 10; 16 07 08; 19 08 10;
12 01 06; 12 01 08; 13 01 04; 13 01 09; 13 02 04; 13 03 06;
12 01 14; 13 05 01; 13 05 02; 13 05 03; 13 05 08; 13 08 01; 13 08 99; 15 02 02; 16 07 09; 17 05 07;
13 04 01; 13 04 02; 13 04 03; 13 05 06; 13 05 07; 13 07 01; 13 07 02; 13 07 03; 13 08 02;
16 02 11; 20 01 23;
16 06 01; 16 06 02; 16 06 06; 20 01 33;
18 01 03;
07 05 04; 07 05 08; 18 01 08; 18 02 07; 20 01 31;
16 01 07; 16 01 13; 16 01 14; 16 01 21;
16 02 15; 20 01 35;
04 02 16;

Nepavojingos
atliekos

TS – 1
TS - 2
TS - 3
TS - 4
TS - 5
TS - 6
TS - 7
TS - 8
TS - 10
TS - 11
TS - 12

12

Didžiausias
vienu metu
leidžiamas
saugoti
atliekų kiekis,
t
3

100

490

TS - 13
TS - 14
TS - 15
TS - 17
TS - 18
TS - 19
TS - 21
TS - 22
TS - 23
TS - 24
TS - 27
TS - 28
TS - 29
TS - 30
TS - 31
TS - 32
TS - 33
TS - 36
TS - 37

06 04 04; 17 09 01; 18 01 10; 20 01 21;
02 01 08; 07 04 04; 07 04 08; 20 01 19;
14 06 02;
03 02 01; 03 02 03; 03 02 04; 03 02 05;
06 01 01; 06 01 02; 06 01 04; 06 01 05; 06 01 06; 11 01 05; 16 08 05; 20 01 14;
06 02 04; 06 02 05; 11 01 07; 11 01 13; 20 01 15;
16 02 12; 17 06 01; 17 06 03; 17 06 05; 17 08 01;
04 01 03; 04 02 14; 07 01 04; 07 01 08; 07 02 04; 07 02 08; 07 03 04; 07 03 08; 07 06 04; 07 06 08; 07 07 04; 07 07 08; 20 01
13; 14 06 03;
08 01 11; 08 01 13; 08 01 17; 08 01 19; 08 01 21; 08 03 12; 08 03 14; 08 03 17; 08 04 09; 08 04 11; 08 04 13; 08 04 15; 20 01 27
09 01 02; 09 01 03; 09 01 04; 20 01 17;
16 03 03; 16 03 05; 16 05 06; 16 05 07; 16 05 08; 18 01 06; 18 02 05;
19 01 05; 19 01 07;
08 01 15; 11 01 09; 17 05 05; 19 02 05; 19 08 07; 19 08 13;
10 01 04; 10 01 14; 10 01 16; 19 01 11; 19 01 13; 19 04 02;
03 01 04; 12 01 20; 15 01 10; 15 01 11; 16 08 02; 16 08 07; 17 01 06; 17 02 04; 17 05 03; 17 09 03; 19 02 04; 19 02 09; 19 02
11; 19 03 06; 19 11 07; 19 12 06; 19 12 11; 20 01 37;
12 03 01; 12 03 02; 16 08 06; 19 08 10; 20 01 29;
19 01 10;
17 03 01; 17 03 03;
19 08 06;
VISO:

590

6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų
naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų
atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos
ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų ir medžiagų preliminarus kiekis.
Lentelė 4. Numatomos naudoti (išskyrus laikyti) atliekos
Atliekos
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Kodas1

Pavadinimas

Patikslintas apibūdinimas

Įrenginio
našumas, t/m.

1

2

3

4

Pavojingos atliekos pažymėtos „*“

13

Naudojimas
Naudojimo veiklos
kodas ir
pavadinimas
5

Numatomas
naudoti
kiekis, t/m.
6

02 01 04
02 01 08
03 01 01
03 01 04

03 01 05

03 02 01
03 02 03
03 02 04
03 02 05
03 03 08
04 01 03
04 01 06

04 01 07

04 01 08

04 01 09
04 01 99
04 02 14
04 02 16

04 02 17

plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)
* agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos
* pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos
drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos
drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04
* nehalogenintieji organiniai medienos
konservantai
* organiniai medienos konservantai, kuriuose yra
metalų
* neorganiniai medienos konservantai
* kiti medienos konservantai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo
atliekos
* riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra tirpiklių be
skystosios fazės
dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo
vietoje dumblas, kuriame yra chromo
dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo
vietoje dumblas, kuriame nėra chromo
raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo
liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo
dulkės), kuriose yra chromo
odos išdirbimo ir apdailos atliekos
kitaip neapibrėžtos atliekos
* odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių
tirpiklių
* dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
dažančios medžiagos ir pigmentai, nenurodyti

plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)
agrochemijos atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos
pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena,
medienos drožlių plokštės ir fanera,
kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena,
medienos drožlių plokštės ir fanera,
nenurodyti 03 01 04
nehalogenintieji organiniai medienos
konservantai
organiniai medienos konservantai,
kuriuose yra metalų
neorganiniai medienos konservantai
kiti medienos konservantai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
perdirbti skirto popieriaus ir kartono
rūšiavimo atliekos
riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra
tirpiklių be skystosios fazės
dumblas, ypač nuotekų valymo jų
susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra
chromo
dumblas, ypač nuotekų valymo jų
susidarymo vietoje dumblas, kuriame
nėra chromo
raugintos odos atliekos (likučiai su
oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės,
poliravimo dulkės), kuriose yra chromo
odos išdirbimo ir apdailos atliekos
Kitaip neapibrėžtos atliekos
odos apdailos atliekos, kuriose yra
organinių tirpiklių
dažančios medžiagos ir pigmentai,
kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
dažančios medžiagos ir pigmentai,
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6650

R12 (atliekų
būsenos ar sudėties
pakeitimas prieš
vykdant su jomis
bet kurią iš R1-R11
veiklų);
S5 (atliekų
paruošimas naudoti
ir šalinti)

6650

06 01 01
06 01 02
06 01 04
06 01 05
06 01 06
06 02 04
06 02 05
06 04 04
07 01 04
07 01 08
07 02 04
07 02 08
07 02 13
07 03 04
07 03 08
07 04 04
07 04 08
07 05 04
07 05 08
07 06 04
07 06 08
07 07 04
07 07 08

04 02 16
sieros rūgštis ir sulfito rūgštis
druskos rūgštis
fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis
azoto rūgštis ir nitrito rūgštis
kitos rūgštys
natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas
kitos bazės
atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir
motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir
motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
plastikų atliekos
* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir
motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir
motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir
motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir
motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir
motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

nenurodyti 04 02 16
sieros rūgštis ir sulfito rūgštis
druskos rūgštis
fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis
azoto rūgštis ir nitrito rūgštis
kitos rūgštys
natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas
kitos bazės
atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai
ir motininiai tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų
likučiai
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai
ir motininiai tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų
likučiai
plastikų atliekos
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai
ir motininiai tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų
likučiai
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai
ir motininiai tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų
likučiai
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai
ir motininiai tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų
likučiai
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai
ir motininiai tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų
likučiai
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai
ir motininiai tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų
likučiai
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08 01 11

* dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar
kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

08 01 12

dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11

08 01 13

* dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių
tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 14

dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01 13

08 01 15

* vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako,
kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų
pavojingų cheminių medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako,
nenurodytas 08 01 15
* dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra
organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių
medžiagų
dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08
01 17
* vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar
lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų
pavojingų cheminių medžiagų
vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar
lako, nenurodytos 08 01 19
* dažų ar lako nuėmiklių atliekos
dangos miltelių atliekos
vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių
medžiagų
vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių
medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame yra dažų
vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų

08 01 16
08 01 17

08 01 18
08 01 19

08 01 20
08 01 21
08 02 01
08 02 02
08 02 03
08 03 07
08 03 08
08 03 12
08 03 13
08 03 14

* dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių
medžiagų
dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos
* dažų dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių
medžiagų

dažų ir lako, kuriuose yra organinių
tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių
medžiagų, atliekos
dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01
11
dažų ir lako dumblas, kuriame yra
organinių tirpiklių ar kitų pavojingų
cheminių medžiagų
dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01
13
vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar
lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar
kitų pavojingų cheminių medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar
lako, nenurodytas 08 01 15
dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose
yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų
cheminių medžiagų
dažų ir lako šalinimo atliekos,
nenurodytos 08 01 17
vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų
ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių
ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų
ar lako, nenurodytos 08 01 19
dažų ar lako nuėmiklių atliekos
dangos miltelių atliekos
vandeninis dumblas, kuriame yra
keraminių medžiagų
vandeninės suspensijos, kuriose yra
keraminių medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame yra dažų
vandeninės skystosios atliekos, kuriose
yra dažų
dažų atliekos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos
dažų dumblas, kuriame yra pavojingų
cheminių medžiagų
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08 03 15
08 03 17
08 03 18
08 03 19
08 04 09

08 04 10
08 04 11

08 04 12
08 04 13

dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14
* spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08
03 17
* dispersinė alyva
* klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių
tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų,
atliekos
klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04
09
* klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra
organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių
medžiagų
klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04
11
* vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir
hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar
kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 04 15

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir
hermetikų, nenurodytas 08 04 13
* vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų
ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar
kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 04 16

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų
ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15

08 04 14

09 01 02

* vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai

09 01 03
09 01 04
10 01 01

* ryškalų tirpalai su tirpikliais
* fiksažų tirpalai
dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės
(išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01
04)
* lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės
* bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo
katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių

10 01 04
10 01 14

dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14
spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose
yra pavojingų cheminių medžiagų
spaustuvinio dažiklio atliekos,
nenurodytos 08 03 17
dispersinė alyva
klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių
tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių
medžiagų, atliekos
klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos
08 04 09
klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra
organinių tirpiklių ar kitų pavojingų
cheminių medžiagų
klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas
08 04 11
vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir
hermetikų, kuriuose yra organinių
tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių
medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir
hermetikų, nenurodytas 08 04 13
vandeninės skystosios atliekos, kuriose
yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra
organinių tirpiklių ar kitų pavojingų
cheminių medžiagų
vandeninės skystosios atliekos, kuriose
yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04
15
vandeniniai ofseto plokščių ryškalų
tirpalai
ryškalų tirpalai su tirpikliais
fiksažų tirpalai
dugno pelenai, šlakas ir garo katilų
dulkės (išskyrus garo katilų dulkes,
nurodytas 10 01 04)
lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės
bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas
ir garo katilų dulkės, kuriuose yra
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10 01 15
10 01 16

medžiagų
bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo
katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14
* bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų

10 01 17
10 01 18

*

10 01 19
10 11 99
11 01 05
11 01 07
11 01 09
11 01 10
11 01 13
12 01 05
12 01 06

*
*
*

bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti
10 01 16
dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10
01 07 ir 10 01 18
Kitaip neapibrėžtos atliekos
ėsdinimo rūgštys
ėsdinimo šarmai
dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09

* riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
plastiko drožlės ir nuopjovos
* mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra
halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

12 01 07

* mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra
halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

12 01 08

* mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra
halogenų
* mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra
halogenų
* sintetinės mašininės alyvos
* naudotas vaškas ir riebalai
* mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų
cheminių medžiagų
* metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir
poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos
* lengvai biologiškai suyranti mašininė alyva

12 01 09
12 01 10
12 01 12
12 01 14
12 01 18
12 01 19

pavojingų cheminių medžiagų
bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas
ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14
bendrojo deginimo lakieji pelenai,
kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
bendrojo deginimo lakieji pelenai,
nenurodyti 10 01 16
dujų valymo atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01
05, 10 01 07 ir 10 01 18
Kitaip nepibrėžtos atliekos
ėsdinimo rūgštys
ėsdinimo šarmai
dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11
01 09
riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
plastiko drožlės ir nuopjovos
mineralinės mašininės alyvos, kuriose
yra halogenų (išskyrus emulsijas ir
tirpalus)
mineralinės mašininės alyvos, kuriose
nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir
tirpalus)
mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose
yra halogenų
mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose
nėra halogenų
sintetinės mašininės alyvos
naudotas vaškas ir riebalai
mašininis dumblas, kuriame yra
pavojingų cheminių medžiagų
metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir
poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos
lengvai biologiškai suyranti mašininė
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12 01 20

12 01 21
12 03 01
12 03 02
13 01 01
13 01 04
13 01 05
13 01 09
13 01 10
13 01 11
13 01 12
13 01 13
13 02 04
13 02 05
13 02 06
13 02 07
13 02 08

* naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo
medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių
medžiagų
naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo
medžiagos, nenurodytos 12 01 20
* vandeniniai plovimo skysčiai
* riebalų šalinimo garais atliekos
* alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra PCB
* chlorintosios emulsijos
* nechlorintosios emulsijos
* mineralinė chlorintoji alyva hidraulinėms
sistemoms
* mineralinė nechlorintoji alyva hidraulinėms
sistemoms
* sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms
* lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms
sistemoms
* kita alyva hidraulinėms sistemoms
* mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir
tepalinė alyva
* mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės
ir tepalinė alyva
* sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
* lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų
dėžės ir tepalinė alyva
* kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 03 08

* izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje
yra PCB
* mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą
perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01
* mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą
perduodanti alyva
* sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 09

* lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir šilumą

13 03 01
13 03 06
13 03 07

alyva
naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo
medžiagos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo
medžiagos, nenurodytos 12 01 20
vandeniniai plovimo skysčiai
riebalų šalinimo garais atliekos
alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje
yra PCB
chlorintosios emulsijos
nechlorintosios emulsijos
mineralinė chlorintoji alyva hidraulinėms
sistemoms
mineralinė nechlorintoji alyva
hidraulinėms sistemoms
sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms
lengvai biologiškai suyranti alyva
hidraulinėms sistemoms
kita alyva hidraulinėms sistemoms
mineralinė chlorintoji variklio, pavarų
dėžės ir tepalinė alyva
mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų
dėžės ir tepalinė alyva
sintetinė variklio, pavarų dėžės ir
tepalinė alyva
lengvai biologiškai suyranti variklio,
pavarų dėžės ir tepalinė alyva
kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė
alyva
izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva,
kurioje yra PCB
mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą
perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01
mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir
šilumą perduodanti alyva
sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti
alyva
lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir
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13 03 10

perduodanti alyva
* kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 04 01
13 04 02

* vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys
* lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno

13 04 03

* kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys

13 05 01

* žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens
separatorių kietosios medžiagos

13 05 02

* naftos produktų/vandens separatorių dumblas

13 05 03
13 05 06

* kolektoriaus dumblas
* naftos produktų/vandens separatorių naftos
produktai
* naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas
vanduo
* žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens
separatorių atliekų mišiniai

13 05 07
13 05 08

13 07 01
13 07 02
13 07 03
13 08 01
13 08 02
13 08 99
14 06 02

*
*
*
*
*
*
*

14 06 03
15 01 01
15 01 02

* kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai
popieriaus ir kartono pakuotės
plastikinės (kartu su PET
(polietilentereftalatas)) pakuotės
medinės pakuotės
metalinės pakuotės
kombinuotosios pakuotės
mišrios pakuotės
stiklo pakuotės

15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07

mazutas ir dyzelinis kuras
benzinas
kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)
druskų šalinimo dumblas ar emulsijos
kitos emulsijos
kitaip neapibrėžtos atliekos
kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

šilumą perduodanti alyva
kita izoliacinė ir šilumą perduodanti
alyva
vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys
lijaliniai vandenys iš prieplaukų
nuotakyno
kitų laivininkystės rūšių lijaliniai
vandenys
žvyro gaudyklės ir naftos
produktų/vandens separatorių kietosios
medžiagos
naftos produktų/vandens separatorių
dumblas
kolektoriaus dumblas
naftos produktų/vandens separatorių
naftos produktai
naftos produktų/vandens separatorių
tepaluotas vanduo
žvyro gaudyklės ir naftos
produktų/vandens separatorių atliekų
mišiniai
mazutas ir dyzelinis kuras
benzinas
kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)
druskų šalinimo dumblas ar emulsijos
kitos emulsijos
Kieti, tiršti tepalai
kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių
mišiniai
kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai
popieriaus ir kartono pakuotės
plastikinės (kartu su PET
(polietilentereftalatas)) pakuotės
medinės pakuotės
metalinės pakuotės
kombinuotosios pakuotės
mišrios pakuotės
stiklo pakuotės
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15 01 09
15 01 10

pakuotės iš tekstilės
* pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių
medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

15 01 11

* metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro
talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų
rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto), įskaitant
tuščius slėginius konteinerius

15 02 02

* absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip
neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės,
apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis
cheminėmis medžiagomis
absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir
apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02

15 02 03

16 01 03
16 01 07
16 01 09

naudotos padangos
* tepalų filtrai
* sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų
bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)

16 01 13
16 01 14

* stabdžių skystis
* aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
juodieji metalai
spalvotieji metalai
plastikai
stiklas
* pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16
01 07–16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01
23–16 01 25
kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 01 21

16 01 22
16 02 09

16 02 10

* transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra
polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų
(PCB/PCT)
* nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra
užteršta polichlorintais bifenilais ir
polichlorintais terfenilais (PCB/PCT),

pakuotės iš tekstilės
pakuotės, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų likučių arba kurios
yra jomis užterštos
metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro
talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų
poringų rišamųjų medžiagų (pvz.,
asbesto), įskaitant tuščius slėginius
konteinerius
absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant
kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus),
pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti
pavojingomis cheminėmis medžiagomis
absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės
ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15
02 02
naudotos padangos
tepalų filtrai
sudedamosios dalys, kuriose yra
polichlorintų bifenilų ir polichlorintų
terfenilų (PCB/PCT)
stabdžių skystis
aušinamieji skysčiai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
juodieji metalai
spalvotieji metalai
plastikai
stiklas
pavojingos sudedamosios dalys,
nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01
13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25
Automobilių sėdynės ir kitos apdailos
medžiagos
transformatoriai ir kondensatoriai,
kuriuose yra polichlorintų bifenilų ir
polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)
nebenaudojama įranga, kurioje yra ar
kuri yra užteršta polichlorintais bifenilais
ir polichlorintais terfenilais (PCB/PCT),
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16 02 11

16 02 12
16 02 13

16 02 15
16 02 16

16 03 03
16 03 04
16 03 05
16 03 06
16 05 06

16 05 07

16 05 08

16 06 01
16 06 02
16 06 05
16 06 06

nenurodyta 16 02 09
* nebenaudojama įranga, kurioje yra
chlorfluorangliavandenilių,
hidrochlorfluorangliavandenilių,
hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)
* nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo
asbesto
* nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų
sudedamųjų dalių[2], nenurodytų 16 02 09–16
02 12
* pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš
nebenaudojamos įrangos
sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos
įrangos, nenurodytos 16 02 15
* neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03
* organinės atliekos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05
* laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant
laboratorinių cheminių medžiagų mišinius,
sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba
jų turinčios
* nebereikalingos neorganinės cheminės
medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių
medžiagų arba jų turinčios
* nebereikalingos organinės cheminės medžiagos,
sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba
jų turinčios
* švino akumuliatoriai
* nikelio-kadmio akumuliatoriai
kitos baterijos ir akumuliatoriai
* atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių
elektrolitai

nenurodyta 16 02 09
nebenaudojama įranga, kurioje yra
chlorfluorangliavandenilių,
hidrochlorfluorangliavandenilių,
hidrofluorangliavandenilių (HCFC,
HFC)
nebenaudojama įranga, kurioje yra
grynojo asbesto
nebenaudojama įranga, kurioje yra
pavojingų sudedamųjų dalių[2],
nenurodytų 16 02 09–16 02 12
pavojingos sudedamosios dalys, išimtos
iš nebenaudojamos įrangos
sudedamosios dalys, išimtos iš
nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16
02 15
neorganinės atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03
03
organinės atliekos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05
laboratorinės cheminės medžiagos,
įskaitant laboratorinių cheminių
medžiagų mišinius, sudarytos iš
pavojingų cheminių medžiagų arba jų
turinčios
nebereikalingos neorganinės cheminės
medžiagos, sudarytos iš pavojingų
cheminių medžiagų arba jų turinčios
nebereikalingos organinės cheminės
medžiagos, sudarytos iš pavojingų
cheminių medžiagų arba jų turinčios
švino akumuliatoriai
nikelio-kadmio akumuliatoriai
kitos baterijos ir akumuliatoriai
atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių
elektrolitai
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16 07 08
16 07 09
16 08 02

16 08 05
16 08 06
16 08 07
17 01 06

17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04

17 03 01
17 03 02
17 03 03
17 05 03
17 05 04
17 05 05
17 05 07
17 05 08
17 06 01

* atliekos, kuriose yra tepalų
* atliekos, kuriose yra kitų pavojingų cheminių
medžiagų
* panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų
pereinamųjų metalų arba pavojingų pereinamųjų
metalų junginių
* panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo
rūgšties
* panaudoti skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai
* panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis
cheminėmis medžiagomis
* betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių
mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių
mišiniai, nenurodyti 17 01 06
medis
stiklas
plastikas
* stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra
jomis užteršti
* bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių
dervos
bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01
* akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai
* gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03
* išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingų
cheminių medžiagų
* kelių skalda, kurioje yra pavojingų cheminių
medžiagų
kelių skalda, nenurodyta 17 05 07
* izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

atliekos, kuriose yra tepalų
atliekos, kuriose yra kitų pavojingų
cheminių medžiagų
panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra
pavojingų pereinamųjų metalų[3] arba
pavojingų pereinamųjų metalų junginių
panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra
fosforo rūgšties
panaudoti skysčiai, naudoti kaip
katalizatoriai
panaudoti katalizatoriai, užteršti
pavojingomis cheminėmis medžiagomis
betono, plytų, čerpių ir keramikos
gaminių mišiniai arba atskiros dalys,
kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
betono, plytų, čerpių ir keramikos
gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06
medis
stiklas
plastikas
stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų arba kurie
yra jomis užteršti
bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens
anglių dervos
bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01
akmens anglių derva ir gudronuotieji
gaminiai
gruntas ir akmenys, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03
išsiurbtas dumblas, kuriame yra
pavojingų cheminių medžiagų
kelių skalda, kurioje yra pavojingų
cheminių medžiagų
kelių skalda, nenurodyta 17 05 07
izoliacinės medžiagos, kuriose yra
asbesto
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17 06 03

* kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš
pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

17 06 04
17 06 05
17 08 01

*
*

17 08 02

izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir
17 06 03
statybinės medžiagos, turinčios asbesto
gipso izoliacinės statybinės medžiagos,
užterštos pavojingomis cheminėmis
medžiagomis
gipso izoliacinės statybinės medžiagos,
nenurodytos 17 08 01
statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra
gyvsidabrio
statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra
polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz., hermetikai,
kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kuriose
yra PCB, hermetiški glazūravimo gaminiai,
kuriuose yra PCB, kondensatoriai, kuriuose yra
PCB)

17 09 01

*

17 09 02

*

17 09 03

* kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant
mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
mišrios statybinės ir griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir17 09 03

17 09 04

18 01 01
18 01 02
18 01 03

18 01 04

18 01 06

aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)
* kūno dalys ir organai
* atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi
specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta
infekcijos
atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi
specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta
infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai,
skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)
* cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų
cheminių medžiagų arba jų turinčios

kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš
pavojingų cheminių medžiagų arba jų
turinčios
izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17
06 01 ir 17 06 03
statybinės medžiagos, turinčios asbesto
gipso izoliacinės statybinės medžiagos,
užterštos pavojingomis cheminėmis
medžiagomis
gipso izoliacinės statybinės medžiagos,
nenurodytos 17 08 01
statybinės ir griovimo atliekos, kuriose
yra gyvsidabrio
statybinės ir griovimo atliekos, kuriose
yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz.,
hermetikai, kuriuose yra PCB,
polimerinės dangos, kuriose yra PCB,
hermetiški glazūravimo gaminiai,
kuriuose yra PCB, kondensatoriai,
kuriuose yra PCB)
kitos statybinės ir griovimo atliekos
(įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
mišrios statybinės ir griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir17 09
03
aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)
kūno dalys ir organai
atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui
taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų
išvengta infekcijos
atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui
netaikomi specialūs reikalavimai, kad
būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava,
gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai
drabužiai, vystyklai)
cheminės medžiagos, sudarytos iš
pavojingų cheminių medžiagų arba jų
turinčios
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18 01 07
18 01 08
18 01 09
18 01 10
18 02 05

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06
* citotoksiniai arba citostatiniai vaistai
vaistai, nenurodyti 18 01 08
* dantų gydymo procese naudojamų metalo
lydinių su gyvsidabriu atliekos
* cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų
cheminių medžiagų arba jų turinčios

18 02 06

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05

18 02 07
18 02 08
19 01 02

* citotoksiniai arba citostatiniai vaistai
vaistai, nenurodyti 18 02 07
iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra
geležies
* dujų valymo filtrų papločiai
* dujų valymo kietosios atliekos
* išmetamosioms dujoms valyti naudotos
aktyvintos anglys
* dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11

19 01 05
19 01 07
19 01 10
19 01 11
19 01 12
19 01 13
19 01 14
19 03 06
19 04 02
19 08 06
19 08 07
19 08 10
19 08 13

19 09 04

* lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13
* sukietintos atliekos, pažymėtos kaip
pavojingosios
* lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo
atliekos
* prisotintos arba naudotos jonitinės dervos
* jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas
* atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos
mišinys, nenurodytas 19 08 09
* kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas,
kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
naudotos aktyvintos anglys

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01
06
citotoksiniai arba citostatiniai vaistai
vaistai, nenurodyti 18 01 08
dantų gydymo procese naudojamų
metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos
cheminės medžiagos, sudarytos iš
pavojingų cheminių medžiagų arba jų
turinčios
cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02
05
citotoksiniai arba citostatiniai vaistai
vaistai, nenurodyti 18 02 07
iš dugno pelenų išskirtos medžiagos,
kuriose yra geležies
dujų valymo filtrų papločiai
dujų valymo kietosios atliekos
išmetamosioms dujoms valyti naudotos
aktyvintos anglys
dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01
11
lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13
sukietintos atliekos, pažymėtos kaip
pavojingosios
lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų
valymo atliekos
prisotintos arba naudotos jonitinės
dervos
jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas
atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir
alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09
kitokio pramoninių nuotekų valymo
dumblas, kuriame yra pavojingų
cheminių medžiagų
naudotos aktyvintos anglys

25

19 09 05
19 10 01
19 11 07
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 33

20 01 34

prisotintos arba naudotos jonitinės dervos
geležies ir plieno atliekos
* išmetamųjų dujų valymo atliekos
popierius ir kartonas
stiklas
drabužiai
tekstilės gaminiai
* tirpikliai
* rūgštys
* šarmai
* fotografijos cheminės medžiagos
* pesticidai
* dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose
yra gyvsidabrio
* nebenaudojama įranga, kurioje yra
chlorfluorangliavandenilių
* dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01
27
* plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
plovikliai, nenurodyti 20 01 29
* citotoksiniai ir citostatiniai vaistai
vaistai, nenurodyti 20 01 31
* baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01,
16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar
akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos
baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33

20 01 35

* nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga,
nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra
pavojingų sudedamųjų dalių[6]

20 01 36

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga,
nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35

prisotintos arba naudotos jonitinės
dervos
geležies ir plieno atliekos
išmetamųjų dujų valymo atliekos
popierius ir kartonas
stiklas
drabužiai
tekstilės gaminiai
tirpikliai
rūgštys
šarmai
fotografijos cheminės medžiagos
pesticidai
dienos šviesos lempos ir kitos atliekos,
kuriose yra gyvsidabrio
nebenaudojama įranga, kurioje yra
chlorfluorangliavandenilių
dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose
yra pavojingų cheminių medžiagų
dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti
20 01 27
plovikliai, kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
plovikliai, nenurodyti 20 01 29
citotoksiniai ir citostatiniai vaistai
vaistai, nenurodyti 20 01 31
baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16
06 01, 16 06 02 arba 16 06 03,
nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai,
kuriuose yra tos baterijos
baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20
01 33
nebenaudojama elektros ir elektroninė
įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23,
kurioje yra pavojingų sudedamųjų
dalių[6]
nebenaudojama elektros ir elektroninė
įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir
20 01 35
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* mediena, kurioje yra pavojingų cheminių
medžiagų
20 01 38
mediena, nenurodyta 20 01 37
20 01 39
plastikai
20 01 40
metalai
Lentelė 5. Numatomos šalinti (išskyrus laikyti) atliekos
Atliekos
20 01 37

Kodas2
1
02 01 04
02 01 08
03 01 01
03 01 04

03 01 05

03 02 01
03 02 03
03 02 04
03 02 05
03 03 08
04 01 03
04 01 06

2

Pavadinimas
2
plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)
* agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos
* pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos
drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos
drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04
* nehalogenintieji organiniai medienos
konservantai
* organiniai medienos konservantai, kuriuose yra
metalų
* neorganiniai medienos konservantai
* kiti medienos konservantai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo
atliekos
* riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra tirpiklių be
skystosios fazės
dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo
vietoje dumblas, kuriame yra chromo

mediena, kurioje yra pavojingų cheminių
medžiagų
mediena, nenurodyta 20 01 37
plastikai
metalai

Patikslintas apibūdinimas
3
plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)
agrochemijos atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos
pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena,
medienos drožlių plokštės ir fanera,
kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena,
medienos drožlių plokštės ir fanera,
nenurodyti 03 01 04
nehalogenintieji organiniai medienos
konservantai
organiniai medienos konservantai,
kuriuose yra metalų
neorganiniai medienos konservantai
kiti medienos konservantai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
perdirbti skirto popieriaus ir kartono
rūšiavimo atliekos
riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra
tirpiklių be skystosios fazės
dumblas, ypač nuotekų valymo jų
susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra
chromo

Pavojingos atliekos pažymėtos „*“
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Įrenginio
našumas, t/m.
5
6650

Šalinimas
Naudojimo veiklos
kodas ir
pavadinimas
6
D13 (Perskirstymas
ar maišymas prieš
vykdant bet kurią iš
D1-D12 veiklų)
D14 (pavojingų ir
nepavojingų atliekų
perpakavimas prieš
bet kurį D1-D12
nurodytą atliekų
šalinimo būdą)

Numatomas
naudoti
kiekis, t/m.
7
6650

dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo
vietoje dumblas, kuriame nėra chromo

04 01 07

04 01 08

04 01 09
04 01 99
04 02 14
04 02 16

raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo
liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo
dulkės), kuriose yra chromo
odos išdirbimo ir apdailos atliekos
kitaip neapibrėžtos atliekos
* odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių
tirpiklių
* dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų

04 02 17

dažančios medžiagos ir pigmentai, nenurodyti
04 02 16
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir
motininiai tirpalai
sieros rūgštis ir sulfito rūgštis
druskos rūgštis
fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis
azoto rūgštis ir nitrito rūgštis
kitos rūgštys
natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas
kitos bazės
atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 01 04

*

06 01 01
06 01 02
06 01 04
06 01 05
06 01 06
06 02 04
06 02 05
06 04 04
07 01 08

*
*
*
*
*
*
*
*
*

07 02 04

* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir
motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 02 08
07 02 13
07 03 04
07 03 08
07 04 04
07 04 08

plastikų atliekos
* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir
motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir
motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

dumblas, ypač nuotekų valymo jų
susidarymo vietoje dumblas, kuriame
nėra chromo
raugintos odos atliekos (likučiai su
oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės,
poliravimo dulkės), kuriose yra chromo
odos išdirbimo ir apdailos atliekos
Kitaip neapibrėžtos atliekos
odos apdailos atliekos, kuriose yra
organinių tirpiklių
dažančios medžiagos ir pigmentai,
kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
dažančios medžiagos ir pigmentai,
nenurodyti 04 02 16
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai
ir motininiai tirpalai
sieros rūgštis ir sulfito rūgštis
druskos rūgštis
fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis
azoto rūgštis ir nitrito rūgštis
kitos rūgštys
natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas
kitos bazės
atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų
likučiai
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai
ir motininiai tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų
likučiai
plastikų atliekos
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai
ir motininiai tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų
likučiai
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai
ir motininiai tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų
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07 05 04
07 05 08
07 06 04
07 06 08
07 07 04
07 07 08

* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir
motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir
motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai
* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir
motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

08 01 11

* dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar
kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

08 01 12

dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11

08 01 13

* dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių
tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 14

dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01 13

08 01 15

* vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako,
kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų
pavojingų cheminių medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako,
nenurodytas 08 01 15
* dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra
organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių
medžiagų
dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08
01 17
* vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar
lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų
pavojingų cheminių medžiagų
vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar
lako, nenurodytos 08 01 19
* dažų ar lako nuėmiklių atliekos

08 01 16
08 01 17

08 01 18
08 01 19

08 01 20
08 01 21

likučiai
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai
ir motininiai tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų
likučiai
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai
ir motininiai tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų
likučiai
kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai
ir motininiai tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų
likučiai
dažų ir lako, kuriuose yra organinių
tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių
medžiagų, atliekos
dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01
11
dažų ir lako dumblas, kuriame yra
organinių tirpiklių ar kitų pavojingų
cheminių medžiagų
dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01
13
vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar
lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar
kitų pavojingų cheminių medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar
lako, nenurodytas 08 01 15
dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose
yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų
cheminių medžiagų
dažų ir lako šalinimo atliekos,
nenurodytos 08 01 17
vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų
ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių
ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų
ar lako, nenurodytos 08 01 19
dažų ar lako nuėmiklių atliekos

29

08 02 01
08 02 02
08 02 03
08 03 07
08 03 08
08 03 12
08 03 13
08 03 14
08 03 15
08 03 17
08 03 18
08 03 19
08 04 09

08 04 10
08 04 11

08 04 12
08 04 13

08 04 14
08 04 15

dangos miltelių atliekos
vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių
medžiagų
vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių
medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame yra dažų
vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų
* dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių
medžiagų
dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos
* dažų dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių
medžiagų
dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14
* spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08
03 17
* dispersinė alyva
* klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių
tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų,
atliekos
klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04
09
* klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra
organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių
medžiagų
klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04
11
* vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir
hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar
kitų pavojingų cheminių medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir
hermetikų, nenurodytas 08 04 13
* vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų
ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar
kitų pavojingų cheminių medžiagų

dangos miltelių atliekos
vandeninis dumblas, kuriame yra
keraminių medžiagų
vandeninės suspensijos, kuriose yra
keraminių medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame yra dažų
vandeninės skystosios atliekos, kuriose
yra dažų
dažų atliekos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos
dažų dumblas, kuriame yra pavojingų
cheminių medžiagų
dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14
spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose
yra pavojingų cheminių medžiagų
spaustuvinio dažiklio atliekos,
nenurodytos 08 03 17
dispersinė alyva
klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių
tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių
medžiagų, atliekos
klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos
08 04 09
klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra
organinių tirpiklių ar kitų pavojingų
cheminių medžiagų
klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas
08 04 11
vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir
hermetikų, kuriuose yra organinių
tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių
medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir
hermetikų, nenurodytas 08 04 13
vandeninės skystosios atliekos, kuriose
yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra
organinių tirpiklių ar kitų pavojingų
cheminių medžiagų
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vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų
ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15

08 04 16

09 01 02

* vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai

09 01 03
09 01 04
10 01 01

* ryškalų tirpalai su tirpikliais
* fiksažų tirpalai
dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės
(išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01
04)
* lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės
* bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo
katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo
katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14
* bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų

10 01 04
10 01 14

10 01 15
10 01 16

10 01 17
10 01 18

*

10 01 19
10 11 99
11 01 05
11 01 07
11 01 09
11 01 10
11 01 13
12 01 05
12 01 06

12 01 07

*
*
*

bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti
10 01 16
dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10
01 07 ir 10 01 18
Kitaip neapibrėžtos atliekos
ėsdinimo rūgštys
ėsdinimo šarmai
dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09

* riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
plastiko drožlės ir nuopjovos
* mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra
halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)
* mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra

vandeninės skystosios atliekos, kuriose
yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04
15
vandeniniai ofseto plokščių ryškalų
tirpalai
ryškalų tirpalai su tirpikliais
fiksažų tirpalai
dugno pelenai, šlakas ir garo katilų
dulkės (išskyrus garo katilų dulkes,
nurodytas 10 01 04)
lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės
bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas
ir garo katilų dulkės, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas
ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14
bendrojo deginimo lakieji pelenai,
kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
bendrojo deginimo lakieji pelenai,
nenurodyti 10 01 16
dujų valymo atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01
05, 10 01 07 ir 10 01 18
Kitaip neapibrėžtos atliekos
ėsdinimo rūgštys
ėsdinimo šarmai
dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11
01 09
riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
plastiko drožlės ir nuopjovos
mineralinės mašininės alyvos, kuriose
yra halogenų (išskyrus emulsijas ir
tirpalus)
mineralinės mašininės alyvos, kuriose
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halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)
12 01 08
12 01 09
12 01 10
12 01 12
12 01 14
12 01 18
12 01 19
12 01 20

12 01 21
12 03 01
12 03 02
13 01 01
13 01 04
13 01 05
13 01 09
13 01 10
13 01 11
13 01 12
13 01 13
13 02 04
13 02 05
13 02 06

* mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra
halogenų
* mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra
halogenų
* sintetinės mašininės alyvos
* naudotas vaškas ir riebalai
* mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų
cheminių medžiagų
* metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir
poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos
* lengvai biologiškai suyranti mašininė alyva
* naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo
medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių
medžiagų
naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo
medžiagos, nenurodytos 12 01 20
* vandeniniai plovimo skysčiai
* riebalų šalinimo garais atliekos
* alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra
PCB[1]
* chlorintosios emulsijos
* nechlorintosios emulsijos
* mineralinė chlorintoji alyva hidraulinėms
sistemoms
* mineralinė nechlorintoji alyva hidraulinėms
sistemoms
* sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms
* lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms
sistemoms
* kita alyva hidraulinėms sistemoms
* mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir
tepalinė alyva
* mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės
ir tepalinė alyva
* sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir
tirpalus)
mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose
yra halogenų
mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose
nėra halogenų
sintetinės mašininės alyvos
naudotas vaškas ir riebalai
mašininis dumblas, kuriame yra
pavojingų cheminių medžiagų
metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir
poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos
lengvai biologiškai suyranti mašininė
alyva
naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo
medžiagos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo
medžiagos, nenurodytos 12 01 20
vandeniniai plovimo skysčiai
riebalų šalinimo garais atliekos
alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje
yra PCB[1]
chlorintosios emulsijos
nechlorintosios emulsijos
mineralinė chlorintoji alyva hidraulinėms
sistemoms
mineralinė nechlorintoji alyva
hidraulinėms sistemoms
sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms
lengvai biologiškai suyranti alyva
hidraulinėms sistemoms
kita alyva hidraulinėms sistemoms
mineralinė chlorintoji variklio, pavarų
dėžės ir tepalinė alyva
mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų
dėžės ir tepalinė alyva
sintetinė variklio, pavarų dėžės ir
tepalinė alyva
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13 02 07
13 02 08
13 03 01
13 03 06
13 03 07
13 03 08

* lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų
dėžės ir tepalinė alyva
* kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
* izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje
yra PCB
* mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą
perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01
* mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą
perduodanti alyva
* sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 10

* lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir šilumą
perduodanti alyva
* kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 04 01
13 04 02

* vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys
* lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno

13 04 03

* kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys

13 05 01

* žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens
separatorių kietosios medžiagos

13 05 02

* naftos produktų/vandens separatorių dumblas

13 05 03
13 05 06

* kolektoriaus dumblas
* naftos produktų/vandens separatorių naftos
produktai
* naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas
vanduo
* žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens
separatorių atliekų mišiniai

13 03 09

13 05 07
13 05 08

13 07 01
13 07 02
13 07 03
13 08 01
13 08 02

*
*
*
*
*

mazutas ir dyzelinis kuras
benzinas
kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)
druskų šalinimo dumblas ar emulsijos
kitos emulsijos

lengvai biologiškai suyranti variklio,
pavarų dėžės ir tepalinė alyva
kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė
alyva
izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva,
kurioje yra PCB
mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą
perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01
mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir
šilumą perduodanti alyva
sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti
alyva
lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir
šilumą perduodanti alyva
kita izoliacinė ir šilumą perduodanti
alyva
vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys
lijaliniai vandenys iš prieplaukų
nuotakyno
kitų laivininkystės rūšių lijaliniai
vandenys
žvyro gaudyklės ir naftos
produktų/vandens separatorių kietosios
medžiagos
naftos produktų/vandens separatorių
dumblas
kolektoriaus dumblas
naftos produktų/vandens separatorių
naftos produktai
naftos produktų/vandens separatorių
tepaluotas vanduo
žvyro gaudyklės ir naftos
produktų/vandens separatorių atliekų
mišiniai
mazutas ir dyzelinis kuras
benzinas
kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)
druskų šalinimo dumblas ar emulsijos
kitos emulsijos
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13 08 99
14 06 02

* kitaip neapibrėžtos atliekos
* kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 06 03
15 01 01
15 01 02

* kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai
popieriaus ir kartono pakuotės
plastikinės (kartu su PET
(polietilentereftalatas)) pakuotės
medinės pakuotės
metalinės pakuotės
kombinuotosios pakuotės
mišrios pakuotės
stiklo pakuotės
pakuotės iš tekstilės
* pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių
medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10

15 01 11

* metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro
talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų
rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto), įskaitant
tuščius slėginius konteinerius

15 02 02

* absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip
neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės,
apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis
cheminėmis medžiagomis
absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir
apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02

15 02 03

16 01 03
16 01 07
16 01 09

naudotos padangos
* tepalų filtrai
* sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų
bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)

16 01 13
16 01 14

* stabdžių skystis
* aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
juodieji metalai
spalvotieji metalai
plastikai

16 01 17
16 01 18
16 01 19

Kieti, tiršti tepalai
kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių
mišiniai
kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai
popieriaus ir kartono pakuotės
plastikinės (kartu su PET
(polietilentereftalatas)) pakuotės
medinės pakuotės
metalinės pakuotės
kombinuotosios pakuotės
mišrios pakuotės
stiklo pakuotės
pakuotės iš tekstilės
pakuotės, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų likučių arba kurios
yra jomis užterštos
metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro
talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų
poringų rišamųjų medžiagų (pvz.,
asbesto), įskaitant tuščius slėginius
konteinerius
absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant
kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus),
pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti
pavojingomis cheminėmis medžiagomis
absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės
ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15
02 02
naudotos padangos
tepalų filtrai
sudedamosios dalys, kuriose yra
polichlorintų bifenilų ir polichlorintų
terfenilų (PCB/PCT)
stabdžių skystis
aušinamieji skysčiai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
juodieji metalai
spalvotieji metalai
plastikai
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16 01 20
16 01 21

16 01 22
16 02 09

16 02 10

16 02 11

16 02 12
16 02 13

16 02 15
16 02 16

16 03 03
16 03 04
16 03 05
16 03 06
16 05 06

stiklas
* pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16
01 07–16 01 11, 16 01 13–16 01 14 ir 16 01
23–16 01 25
kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys
* transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra
polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų
(PCB/PCT)
* nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra
užteršta polichlorintais bifenilais ir
polichlorintais terfenilais (PCB/PCT),
nenurodyta 16 02 09
* nebenaudojama įranga, kurioje yra
chlorfluorangliavandenilių,
hidrochlorfluorangliavandenilių,
hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)
* nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo
asbesto
* nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų
sudedamųjų dalių[2], nenurodytų 16 02 09–16
02 12
* pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš
nebenaudojamos įrangos
sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos
įrangos, nenurodytos 16 02 15
* neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03
* organinės atliekos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05
* laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant
laboratorinių cheminių medžiagų mišinius,
sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba
jų turinčios

stiklas
pavojingos sudedamosios dalys,
nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01
13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25
Automobilių sėdynės ir kitos apdailos
medžiagos
transformatoriai ir kondensatoriai,
kuriuose yra polichlorintų bifenilų ir
polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)
nebenaudojama įranga, kurioje yra ar
kuri yra užteršta polichlorintais bifenilais
ir polichlorintais terfenilais (PCB/PCT),
nenurodyta 16 02 09
nebenaudojama įranga, kurioje yra
chlorfluorangliavandenilių,
hidrochlorfluorangliavandenilių,
hidrofluorangliavandenilių (HCFC,
HFC)
nebenaudojama įranga, kurioje yra
grynojo asbesto
nebenaudojama įranga, kurioje yra
pavojingų sudedamųjų dalių[2],
nenurodytų 16 02 09–16 02 12
pavojingos sudedamosios dalys, išimtos
iš nebenaudojamos įrangos
sudedamosios dalys, išimtos iš
nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16
02 15
neorganinės atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03
03
organinės atliekos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05
laboratorinės cheminės medžiagos,
įskaitant laboratorinių cheminių
medžiagų mišinius, sudarytos iš
pavojingų cheminių medžiagų arba jų
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16 05 07

16 05 08

16 06 01
16 06 02
16 06 05
16 06 06
16 07 08
16 07 09
16 08 02

16 08 05
16 08 06
16 08 07
17 01 06

17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04

17 03 01
17 03 02

* nebereikalingos neorganinės cheminės
medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių
medžiagų arba jų turinčios
* nebereikalingos organinės cheminės medžiagos,
sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba
jų turinčios
* švino akumuliatoriai
* nikelio-kadmio akumuliatoriai
kitos baterijos ir akumuliatoriai
* atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių
elektrolitai
* atliekos, kuriose yra tepalų
* atliekos, kuriose yra kitų pavojingų cheminių
medžiagų
* panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų
pereinamųjų metalų[3] arba pavojingų
pereinamųjų metalų junginių
* panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo
rūgšties
* panaudoti skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai
* panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis
cheminėmis medžiagomis
* betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių
mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių
mišiniai, nenurodyti 17 01 06
medis
stiklas
plastikas
* stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra
jomis užteršti
* bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių
dervos
bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01

turinčios
nebereikalingos neorganinės cheminės
medžiagos, sudarytos iš pavojingų
cheminių medžiagų arba jų turinčios
nebereikalingos organinės cheminės
medžiagos, sudarytos iš pavojingų
cheminių medžiagų arba jų turinčios
švino akumuliatoriai
nikelio-kadmio akumuliatoriai
kitos baterijos ir akumuliatoriai
atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių
elektrolitai
atliekos, kuriose yra tepalų
atliekos, kuriose yra kitų pavojingų
cheminių medžiagų
panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra
pavojingų pereinamųjų metalų[3] arba
pavojingų pereinamųjų metalų junginių
panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra
fosforo rūgšties
panaudoti skysčiai, naudoti kaip
katalizatoriai
panaudoti katalizatoriai, užteršti
pavojingomis cheminėmis medžiagomis
betono, plytų, čerpių ir keramikos
gaminių mišiniai arba atskiros dalys,
kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
betono, plytų, čerpių ir keramikos
gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06
medis
stiklas
plastikas
stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų arba kurie
yra jomis užteršti
bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens
anglių dervos
bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01

36

17 03 03

* akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

17 05 03

* gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03
* išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingų
cheminių medžiagų
* kelių skalda, kurioje yra pavojingų cheminių
medžiagų
kelių skalda, nenurodyta 17 05 07
* izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 05 04
17 05 05
17 05 07
17 05 08
17 06 01
17 06 03

* kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš
pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

17 06 04
17 06 05
17 08 01

*
*

17 08 02

izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir
17 06 03
statybinės medžiagos, turinčios asbesto
gipso izoliacinės statybinės medžiagos,
užterštos pavojingomis cheminėmis
medžiagomis
gipso izoliacinės statybinės medžiagos,
nenurodytos 17 08 01
statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra
gyvsidabrio
statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra
polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz., hermetikai,
kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kuriose
yra PCB, hermetiški glazūravimo gaminiai,
kuriuose yra PCB, kondensatoriai, kuriuose yra
PCB)

17 09 01

*

17 09 02

*

17 09 03

* kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant
mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
mišrios statybinės ir griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir17 09 03

17 09 04

18 01 01

aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)

akmens anglių derva ir gudronuotieji
gaminiai
gruntas ir akmenys, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03
išsiurbtas dumblas, kuriame yra
pavojingų cheminių medžiagų
kelių skalda, kurioje yra pavojingų
cheminių medžiagų
kelių skalda, nenurodyta 17 05 07
izoliacinės medžiagos, kuriose yra
asbesto
kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš
pavojingų cheminių medžiagų arba jų
turinčios
izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17
06 01 ir 17 06 03
statybinės medžiagos, turinčios asbesto
gipso izoliacinės statybinės medžiagos,
užterštos pavojingomis cheminėmis
medžiagomis
gipso izoliacinės statybinės medžiagos,
nenurodytos 17 08 01
statybinės ir griovimo atliekos, kuriose
yra gyvsidabrio
statybinės ir griovimo atliekos, kuriose
yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz.,
hermetikai, kuriuose yra PCB,
polimerinės dangos, kuriose yra PCB,
hermetiški glazūravimo gaminiai,
kuriuose yra PCB, kondensatoriai,
kuriuose yra PCB)
kitos statybinės ir griovimo atliekos
(įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
mišrios statybinės ir griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir17 09
03
aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)
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18 01 02
18 01 03

18 01 04

18 01 06

18 01 07
18 01 08
18 01 09
18 01 10
18 02 05

* kūno dalys ir organai
* atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi
specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta
infekcijos
atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi
specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta
infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai,
skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)
* cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų
cheminių medžiagų arba jų turinčios
cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06
* citotoksiniai arba citostatiniai vaistai
vaistai, nenurodyti 18 01 08
* dantų gydymo procese naudojamų metalo
lydinių su gyvsidabriu atliekos
* cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų
cheminių medžiagų arba jų turinčios

18 02 06

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05

18 02 07
18 02 08
19 01 02

* citotoksiniai arba citostatiniai vaistai
vaistai, nenurodyti 18 02 07
iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra
geležies
* dujų valymo filtrų papločiai
* dujų valymo kietosios atliekos
* išmetamosioms dujoms valyti naudotos
aktyvintos anglys
* dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11

19 01 05
19 01 07
19 01 10
19 01 11
19 01 12
19 01 13
19 01 14
19 03 06

* lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13
* sukietintos atliekos, pažymėtos kaip

kūno dalys ir organai
atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui
taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų
išvengta infekcijos
atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui
netaikomi specialūs reikalavimai, kad
būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava,
gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai
drabužiai, vystyklai)
cheminės medžiagos, sudarytos iš
pavojingų cheminių medžiagų arba jų
turinčios
cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01
06
citotoksiniai arba citostatiniai vaistai
vaistai, nenurodyti 18 01 08
dantų gydymo procese naudojamų
metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos
cheminės medžiagos, sudarytos iš
pavojingų cheminių medžiagų arba jų
turinčios
cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02
05
citotoksiniai arba citostatiniai vaistai
vaistai, nenurodyti 18 02 07
iš dugno pelenų išskirtos medžiagos,
kuriose yra geležies
dujų valymo filtrų papločiai
dujų valymo kietosios atliekos
išmetamosioms dujoms valyti naudotos
aktyvintos anglys
dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01
11
lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13
sukietintos atliekos, pažymėtos kaip
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19 04 02
19 08 06
19 08 07
19 08 10
19 08 13

19 09 04
19 09 05
19 10 01
19 11 07
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30
20 01 31
20 01 32

pavojingosios
* lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo
atliekos
* prisotintos arba naudotos jonitinės dervos
* jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas
* atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos
mišinys, nenurodytas 19 08 09
* kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas,
kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų
naudotos aktyvintos anglys
prisotintos arba naudotos jonitinės dervos
geležies ir plieno atliekos
* išmetamųjų dujų valymo atliekos
popierius ir kartonas
stiklas
drabužiai
tekstilės gaminiai
* tirpikliai
* rūgštys
* šarmai
* fotografijos cheminės medžiagos
* pesticidai
* dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose
yra gyvsidabrio
* nebenaudojama įranga, kurioje yra
chlorfluorangliavandenilių
* dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01
27
* plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
plovikliai, nenurodyti 20 01 29
* citotoksiniai ir citostatiniai vaistai
vaistai, nenurodyti 20 01 31

pavojingosios
lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų
valymo atliekos
prisotintos arba naudotos jonitinės
dervos
jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas
atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir
alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09
kitokio pramoninių nuotekų valymo
dumblas, kuriame yra pavojingų
cheminių medžiagų
naudotos aktyvintos anglys
prisotintos arba naudotos jonitinės
dervos
geležies ir plieno atliekos
išmetamųjų dujų valymo atliekos
popierius ir kartonas
stiklas
drabužiai
tekstilės gaminiai
tirpikliai
rūgštys
šarmai
fotografijos cheminės medžiagos
pesticidai
dienos šviesos lempos ir kitos atliekos,
kuriose yra gyvsidabrio
nebenaudojama įranga, kurioje yra
chlorfluorangliavandenilių
dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose
yra pavojingų cheminių medžiagų
dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti
20 01 27
plovikliai, kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
plovikliai, nenurodyti 20 01 29
citotoksiniai ir citostatiniai vaistai
vaistai, nenurodyti 20 01 31
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20 01 33

* baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01,
16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar
akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos

20 01 34

baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33

20 01 35

20 01 36

20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40

* nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga,
nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra
pavojingų sudedamųjų dalių
nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga,
nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35
* mediena, kurioje yra pavojingų cheminių
medžiagų
mediena, nenurodyta 20 01 37
plastikai
metalai

baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16
06 01, 16 06 02 arba 16 06 03,
nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai,
kuriuose yra tos baterijos
baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20
01 33
nebenaudojama elektros ir elektroninė
įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23,
kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių
nebenaudojama elektros ir elektroninė
įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir
20 01 35
mediena, kurioje yra pavojingų cheminių
medžiagų
mediena, nenurodyta 20 01 37
plastikai
metalai

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir
regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).
Planuojamos ūkinės veiklos technologinio proceso metu gamtos išteklių naudojimas nenumatomas. Visa veikla bus vykdoma uždarose
patalpose.
8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.
Planuojamos ūkinės veiklos technologinio proceso metu bus naudojama elektros energija pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymui
naudojamų įrenginių veiklai. Dyzelinis kuras bus naudojamas autotransportui: krovininėm transporto priemonėms, autokrautuvui. Taip pat
planuojama naudoti dujinį autokrautvą.
Detali informacija pateikiame lentelėje.
Lentelė 6.
Energetiniai ir
technologiniai ištekliai
1

Matavimo vnt,
t, m3, kwh ir kt.
2

Sunaudojimas
2016 mėn.
4

Sunaudojimas
2017 m.
5
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Apskaitos
priemonės
6

Išteklių gavimo
šaltinis
7

a) elektros energija

kWh

Pagal faktinį sunaudojimą

Pagal faktinį sunaudojimą

b) dyzelinas

t/m.

12

12

c) dujos

l/m.

240

240

Sąkaitos
faktūros
Sąskaitos
faktūros
Sąskaitos
faktūros

AB LESTO

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų
susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis.
Įmonės veiklą – pavojingų ir nepavojingų atliekų paruošimas naudojimui ir šalinimui, todėl atliekos susidarys dėl vykdomos atliekų tvarkymo
veiklos (žr. 7 lentelę). Šių atliekų kiekiai priklausys nuo iš atliekų turėtojų gautų atliekų kiekių, kadangi įmonėje galutinis atliekų naudojimas ir
šalinimas nebus vykdomas, planuojamas kad susidarančių atliekų bendras kiekis bus lygus tvarkomų atliekų bendram kiekiui. Taip pat nedideli
kiekiai atliekų susidarys vykdant administracinę veiklą ir (arba) naudojant pagalbines priemones gamybinėje veikloje (žr. 8 lentelę)
Lentelė 7. Numatomas susidarančių atliekų kiekis iš administracinės ir gamybinės veiklos
Kodas
1
20 03 01
20 01 21
15 02 02

15 01 10

20 01 36

Pavadinimas
2
Mišrios komunalinės atliekos
* Dienos šviesos lempos ir kitos
atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
* Absorbentai,
filtrų
medžiagos
(įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų
filtrus), pašluostės, apsauginiai
drabužiai, užteršti pavojingomis
cheminėmis medžiagomis
* Pakuotės, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų likučių arba
kurios yra jomis užterštos
Nebenaudojama
elektros
ir
elektroninė įranga, nenurodyta 20
01 21, 20 01 23 ir 20 01 35

Patikslintas apibūdinimas

H14

Gamybinė veikla

0,100

Nepavojingos

Administracinė
veikla

0,050

Pavojingumas

3

4
Nepavojingos

Dienos šviesos lempos
Užterštos pašluostės,
rūbai ir sorbentai

H6
darbo

Pakuotės, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų likučių arba
kurios yra jomis užterštos
Nebenaudojama elektros ir
elektroninė įranga, nenurodyta
20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35
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Susidarymas
Projektinis
kiekis, t/m.
6
0,500
0,001
0,500

Tvarkymas
Atliekų
tvarkymo
būdas
7

Tvarkomos su kitomis atliekomis arba
perduodamas kitiems atliekų
tvarkytojams

H3-B

Atliekų susidarymo
šaltinis
technologiniame
proce
5
Administracinė
veikla
Administracinė
ir
gamybinė veikla
Gamybinė veikla

Atliekos

Lentelė 8. Numatomas susidarančių atliekų kiekis
Atliekos
Kodas3
1
19 02 03

19 02 04

19 02 05

19 02 08

19 02 09

19 02 10
19 02 11
19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 06
19 12 07
19 12 08
3

Pavadinimas
2
iš anksto sumaišytos atliekos,
sudarytos tik iš nepavojingųjų
atliekų
* iš anksto sumaišytos atliekos,
kuriose yra bent vienos rūšies
pavojingųjų atliekų
* fizinio/cheminio apdorojimo
dumblas, kuriame yra pavojingų
cheminių medžiagų
* skystosios degios atliekos, kuriose
yra pavojingų cheminių medžiagų
* kietosios degios atliekos, kuriose
yra pavojingų cheminių medžiagų
degios atliekos, nenurodytos 19 02
08 ir 19 02 09
* kitos atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
popierius ir kartonas
juodieji metalai
spalvotieji metalai
plastikai ir guma
stiklas
* mediena, kurioje yra pavojingų
cheminių medžiagų
mediena, nenurodyta 19 12 06
tekstilės dirbiniai

Atliekų susidarymo
šaltinis technologiniame
proce

Patikslintas apibūdinimas
3
iš anksto sumaišytos atliekos,
sudarytos tik iš nepavojingųjų
atliekų
iš anksto sumaišytos atliekos,
kuriose yra bent vienos rūšies
pavojingųjų atliekų
fizinio/cheminio apdorojimo
dumblas, kuriame yra pavojingų
cheminių medžiagų
skystosios degios atliekos,
kuriose yra pavojingų cheminių
medžiagų
kietosios degios atliekos,
kuriose yra pavojingų cheminių
medžiagų
degios atliekos, nenurodytos 19
02 08 ir 19 02 09
kitos atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
popierius ir kartonas
juodieji metalai
spalvotieji metalai
plastikai ir guma
stiklas
mediena, kurioje yra pavojingų
cheminių medžiagų
mediena, nenurodyta 19 12 06
tekstilės dirbiniai

Pavojingos atliekos pažymėtos „*“
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4

D13; R12; S5 būdais
tvarkomų atliekų
technologinis procesas

Susidarymas
Projektinis kiekis, t/m.
5

6650

Tvarkymas
Atliekų
tvarkymo
būdas
6

Perdavimas
galutiniams
atliekų
tvarkytojams

19 12 10
19 12 11

19 12 12

02 01 04

degiosios atliekos (iš atliekų gautas
kuras)
* kitos mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos (įskaitant
medžiagų mišinius), kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
kitos mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos (įskaitant
medžiagų mišinius), nenurodytos
19 12 11
plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)

02 01 08

* agrochemijos atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų

03 01 01

medžio žievės ir kamščiamedžio
atliekos
* pjuvenos, drožlės, skiedros,
mediena, medienos drožlių plokštės
ir fanera, kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
pjuvenos, drožlės, skiedros,
mediena, medienos drožlių plokštės
ir fanera, nenurodyti 03 01 04

03 01 04

03 01 05

03 02 01
03 02 03

* nehalogenintieji organiniai
medienos konservantai
* organiniai medienos konservantai,
kuriuose yra metalų

03 02 04

* neorganiniai medienos konservantai

03 02 05

* kiti medienos konservantai,
kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
perdirbti skirto popieriaus ir
kartono rūšiavimo atliekos
* riebalų šalinimo atliekos, kuriose
yra tirpiklių be skystosios fazės

03 03 08
04 01 03

degiosios atliekos (iš atliekų
gautas kuras)
kitos mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos (įskaitant
medžiagų mišinius), kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
kitos mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos (įskaitant
medžiagų mišinius),
nenurodytos 19 12 11
plastikų atliekos (išskyrus
pakuotę)
agrochemijos atliekos, kuriose
yra pavojingų cheminių
medžiagų
medžio žievės ir kamščiamedžio
atliekos
pjuvenos, drožlės, skiedros,
mediena, medienos drožlių
plokštės ir fanera, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
pjuvenos, drožlės, skiedros,
mediena, medienos drožlių
plokštės ir fanera, nenurodyti 03
01 04
nehalogenintieji organiniai
medienos konservantai
organiniai medienos
konservantai, kuriuose yra
metalų
neorganiniai medienos
konservantai
kiti medienos konservantai,
kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
perdirbti skirto popieriaus ir
kartono rūšiavimo atliekos
riebalų šalinimo atliekos,
kuriose yra tirpiklių be
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D14 būdu tvarkomų
atliekų technologinis
procesas

6650

Perdavimas
galutiniams
atliekų
tvarkytojams

dumblas, ypač nuotekų valymo jų
susidarymo vietoje dumblas,
kuriame yra chromo
dumblas, ypač nuotekų valymo jų
susidarymo vietoje dumblas,
kuriame nėra chromo
raugintos odos atliekos (likučiai su
oksidavimo liekanomis, atraižos,
drožlės, poliravimo dulkės), kuriose
yra chromo
odos išdirbimo ir apdailos atliekos

04 01 06

04 01 07

04 01 08

04 01 09
04 01 99
04 02 14
04 02 16

04 02 17
07 01 04

Kitaip neapibrėžtos atliekos
* odos apdailos atliekos, kuriose yra
organinių tirpiklių
* dažančios medžiagos ir pigmentai,
kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
dažančios medžiagos ir pigmentai,
nenurodyti 04 02 16
* kiti organiniai tirpikliai, plovimo
skysčiai ir motininiai tirpalai
sieros rūgštis ir sulfito rūgštis
druskos rūgštis
fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis
azoto rūgštis ir nitrito rūgštis
kitos rūgštys
natrio hidroksidas ir kalio
hidroksidas
kitos bazės
atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
kitos distiliavimo nuosėdos ir
reakcijų likučiai
kiti organiniai tirpikliai, plovimo
skysčiai ir motininiai tirpalai

06 01 01
06 01 02
06 01 04
06 01 05
06 01 06
06 02 04

*
*
*
*
*
*

06 02 05
06 04 04
07 01 08

*
*
*

07 02 04

*

07 02 08

* kitos distiliavimo nuosėdos ir

skystosios fazės
dumblas, ypač nuotekų valymo
jų susidarymo vietoje dumblas,
kuriame yra chromo
dumblas, ypač nuotekų valymo
jų susidarymo vietoje dumblas,
kuriame nėra chromo
raugintos odos atliekos (likučiai
su oksidavimo liekanomis,
atraižos, drožlės, poliravimo
dulkės), kuriose yra chromo
odos išdirbimo ir apdailos
atliekos
Kitaip neapibrėžtos atliekos
odos apdailos atliekos, kuriose
yra organinių tirpiklių
dažančios medžiagos ir
pigmentai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
dažančios medžiagos ir
pigmentai, nenurodyti 04 02 16
kiti organiniai tirpikliai,
plovimo skysčiai ir motininiai
tirpalai
sieros rūgštis ir sulfito rūgštis
druskos rūgštis
fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis
azoto rūgštis ir nitrito rūgštis
kitos rūgštys
natrio hidroksidas ir kalio
hidroksidas
kitos bazės
atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
kitos distiliavimo nuosėdos ir
reakcijų likučiai
kiti organiniai tirpikliai,
plovimo skysčiai ir motininiai
tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir
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07 02 13
07 03 04

07 03 08
07 04 04

07 04 08
07 05 04

07 05 08
07 06 04

07 06 08
07 07 04

07 07 08
08 01 11

08 01 12
08 01 13

08 01 14
08 01 15

reakcijų likučiai
plastikų atliekos
* kiti organiniai tirpikliai, plovimo
skysčiai ir motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir
reakcijų likučiai
* kiti organiniai tirpikliai, plovimo
skysčiai ir motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir
reakcijų likučiai
* kiti organiniai tirpikliai, plovimo
skysčiai ir motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir
reakcijų likučiai
* kiti organiniai tirpikliai, plovimo
skysčiai ir motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir
reakcijų likučiai
* kiti organiniai tirpikliai, plovimo
skysčiai ir motininiai tirpalai
* kitos distiliavimo nuosėdos ir
reakcijų likučiai
* dažų ir lako, kuriuose yra organinių
tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių
medžiagų, atliekos
dažų ir lako atliekos, nenurodytos
08 01 11
* dažų ir lako dumblas, kuriame yra
organinių tirpiklių ar kitų pavojingų
cheminių medžiagų
dažų ir lako dumblas, nenurodytas
08 01 13
* vandeninis dumblas, kuriame yra

reakcijų likučiai
plastikų atliekos
kiti organiniai tirpikliai,
plovimo skysčiai ir motininiai
tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir
reakcijų likučiai
kiti organiniai tirpikliai,
plovimo skysčiai ir motininiai
tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir
reakcijų likučiai
kiti organiniai tirpikliai,
plovimo skysčiai ir motininiai
tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir
reakcijų likučiai
kiti organiniai tirpikliai,
plovimo skysčiai ir motininiai
tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir
reakcijų likučiai
kiti organiniai tirpikliai,
plovimo skysčiai ir motininiai
tirpalai
kitos distiliavimo nuosėdos ir
reakcijų likučiai
dažų ir lako, kuriuose yra
organinių tirpiklių ar kitų
pavojingų cheminių medžiagų,
atliekos
dažų ir lako atliekos,
nenurodytos 08 01 11
dažų ir lako dumblas, kuriame
yra organinių tirpiklių ar kitų
pavojingų cheminių medžiagų
dažų ir lako dumblas,
nenurodytas 08 01 13
vandeninis dumblas, kuriame
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08 01 16

dažų ar lako, kuriuose yra organinių
tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių
medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame yra
dažų ar lako, nenurodytas 08 01 15

08 01 17

* dažų ar lako šalinimo atliekos,
kuriose yra organinių tirpiklių ar
kitų pavojingų cheminių medžiagų

08 01 18

dažų ir lako šalinimo atliekos,
nenurodytos 08 01 17
* vandeninės suspensijos, kuriose yra
dažų ar lako, kuriuose yra organinių
tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių
medžiagų
vandeninės suspensijos, kuriose yra
dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19

08 01 19

08 01 20

08 01 21
08 02 01
08 02 02
08 02 03
08 03 07
08 03 08
08 03 12
08 03 13
08 03 14
08 03 15
08 03 17

* dažų ar lako nuėmiklių atliekos
dangos miltelių atliekos
vandeninis dumblas, kuriame yra
keraminių medžiagų
vandeninės suspensijos, kuriose yra
keraminių medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame yra
dažų
vandeninės skystosios atliekos,
kuriose yra dažų
* dažų atliekos, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos
* dažų dumblas, kuriame yra
pavojingų cheminių medžiagų
dažų dumblas, nenurodytas 08 03
14
* spaustuvinio dažiklio atliekos,
kuriose yra pavojingų cheminių

yra dažų ar lako, kuriuose yra
organinių tirpiklių ar kitų
pavojingų cheminių medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame
yra dažų ar lako, nenurodytas 08
01 15
dažų ar lako šalinimo atliekos,
kuriose yra organinių tirpiklių ar
kitų pavojingų cheminių
medžiagų
dažų ir lako šalinimo atliekos,
nenurodytos 08 01 17
vandeninės suspensijos, kuriose
yra dažų ar lako, kuriuose yra
organinių tirpiklių ar kitų
pavojingų cheminių medžiagų
vandeninės suspensijos, kuriose
yra dažų ar lako, nenurodytos
08 01 19
dažų ar lako nuėmiklių atliekos
dangos miltelių atliekos
vandeninis dumblas, kuriame
yra keraminių medžiagų
vandeninės suspensijos, kuriose
yra keraminių medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame
yra dažų
vandeninės skystosios atliekos,
kuriose yra dažų
dažų atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
dažų, nenurodytų 08 03 12,
atliekos
dažų dumblas, kuriame yra
pavojingų cheminių medžiagų
dažų dumblas, nenurodytas 08
03 14
spaustuvinio dažiklio atliekos,
kuriose yra pavojingų cheminių
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08 03 18
08 03 19
08 04 09

08 04 10
08 04 11

08 04 12
08 04 13

08 04 14

08 04 15

08 04 16

09 01 02
09 01 03
09 01 04
10 01 01

medžiagų
spaustuvinio dažiklio atliekos,
nenurodytos 08 03 17
* dispersinė alyva
* klijų ir hermetikų, kuriuose yra
organinių tirpiklių ar kitų pavojingų
cheminių medžiagų, atliekos
klijų ir hermetikų atliekos,
nenurodytos 08 04 09
* klijų ir hermetikų dumblas, kuriame
yra organinių tirpiklių ar kitų
pavojingų cheminių medžiagų
klijų ir hermetikų dumblas,
nenurodytas 08 04 11
* vandeninis dumblas, kuriame yra
klijų ir hermetikų, kuriuose yra
organinių tirpiklių ar kitų pavojingų
cheminių medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame yra
klijų ir hermetikų, nenurodytas 08
04 13
* vandeninės skystosios atliekos,
kuriose yra klijų ir hermetikų,
kuriuose yra organinių tirpiklių ar
kitų pavojingų cheminių medžiagų
vandeninės skystosios atliekos,
kuriose yra klijų ir hermetikų,
nenurodytos 08 04 15
* vandeniniai ofseto plokščių ryškalų
tirpalai
* ryškalų tirpalai su tirpikliais
* fiksažų tirpalai
dugno pelenai, šlakas ir garo katilų
dulkės (išskyrus garo katilų dulkes,
nurodytas 10 01 04)

medžiagų
spaustuvinio dažiklio atliekos,
nenurodytos 08 03 17
dispersinė alyva
klijų ir hermetikų, kuriuose yra
organinių tirpiklių ar kitų
pavojingų cheminių medžiagų,
atliekos
klijų ir hermetikų atliekos,
nenurodytos 08 04 09
klijų ir hermetikų dumblas,
kuriame yra organinių tirpiklių
ar kitų pavojingų cheminių
medžiagų
klijų ir hermetikų dumblas,
nenurodytas 08 04 11
vandeninis dumblas, kuriame
yra klijų ir hermetikų, kuriuose
yra organinių tirpiklių ar kitų
pavojingų cheminių medžiagų
vandeninis dumblas, kuriame
yra klijų ir hermetikų,
nenurodytas 08 04 13
vandeninės skystosios atliekos,
kuriose yra klijų ir hermetikų,
kuriuose yra organinių tirpiklių
ar kitų pavojingų cheminių
medžiagų
vandeninės skystosios atliekos,
kuriose yra klijų ir hermetikų,
nenurodytos 08 04 15
vandeniniai ofseto plokščių
ryškalų tirpalai
ryškalų tirpalai su tirpikliais
fiksažų tirpalai
dugno pelenai, šlakas ir garo
katilų dulkės (išskyrus garo
katilų dulkes, nurodytas 10 01
04)
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10 01 04
10 01 14

10 01 15

10 01 16

10 01 17
10 01 18

10 01 19

* lakieji naftos pelenai ir garo katilų
dulkės
* bendrojo deginimo dugno pelenai,
šlakas ir garo katilų dulkės,
kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
bendrojo deginimo dugno pelenai,
šlakas ir garo katilų dulkės,
nenurodyti 10 01 14
* bendrojo deginimo lakieji pelenai,
kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
bendrojo deginimo lakieji pelenai,
nenurodyti 10 01 16
* dujų valymo atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
dujų valymo atliekos, nenurodytos
10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18

10 11 99
11 01 05
11 01 07
11 01 09

Kitaip neapibrėžtos atliekos
* ėsdinimo rūgštys
* ėsdinimo šarmai
* dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose
yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 10

dumblas ir filtrų papločiai,
nenurodyti 11 01 09
* riebalų šalinimo atliekos, kuriose
yra pavojingų cheminių medžiagų

11 01 13

12 01 05
12 01 06

12 01 07

12 01 08

plastiko drožlės ir nuopjovos
* mineralinės mašininės alyvos,
kuriose yra halogenų (išskyrus
emulsijas ir tirpalus)
* mineralinės mašininės alyvos,
kuriose nėra halogenų (išskyrus
emulsijas ir tirpalus)
* mašininės emulsijos ir tirpalai,

lakieji naftos pelenai ir garo
katilų dulkės
bendrojo deginimo dugno
pelenai, šlakas ir garo katilų
dulkės, kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
bendrojo deginimo dugno
pelenai, šlakas ir garo katilų
dulkės, nenurodyti 10 01 14
bendrojo deginimo lakieji
pelenai, kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
bendrojo deginimo lakieji
pelenai, nenurodyti 10 01 16
dujų valymo atliekos, kuriose
yra pavojingų cheminių
medžiagų
dujų valymo atliekos,
nenurodytos 10 01 05, 10 01 07
ir 10 01 18
Kitaip neapibrėžtos atliekos
ėsdinimo rūgštys
ėsdinimo šarmai
dumblas ir filtrų papločiai,
kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
dumblas ir filtrų papločiai,
nenurodyti 11 01 09
riebalų šalinimo atliekos,
kuriose yra pavojingų cheminių
medžiagų
plastiko drožlės ir nuopjovos
mineralinės mašininės alyvos,
kuriose yra halogenų (išskyrus
emulsijas ir tirpalus)
mineralinės mašininės alyvos,
kuriose nėra halogenų (išskyrus
emulsijas ir tirpalus)
mašininės emulsijos ir tirpalai,
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12 01 09
12 01 10
12 01 12
12 01 14
12 01 18

12 01 19
12 01 20

kuriuose yra halogenų
* mašininės emulsijos ir tirpalai,
kuriuose nėra halogenų
* sintetinės mašininės alyvos
* naudotas vaškas ir riebalai
* mašininis dumblas, kuriame yra
pavojingų cheminių medžiagų
* metalų nuosėdos (šlifavimo,
galandimo ir poliravimo nuosėdos),
kuriose yra alyvos
* lengvai biologiškai suyranti
mašininė alyva
* naudotos šlifavimo dalys ir
šlifavimo medžiagos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų

12 01 21

naudotos šlifavimo dalys ir
šlifavimo medžiagos, nenurodytos
12 01 20
vandeniniai plovimo skysčiai
riebalų šalinimo garais atliekos
alyva hidraulinėms sistemoms,
kurioje yra PCB
chlorintosios emulsijos
nechlorintosios emulsijos
mineralinė chlorintoji alyva
hidraulinėms sistemoms
mineralinė nechlorintoji alyva
hidraulinėms sistemoms
sintetinė alyva hidraulinėms
sistemoms
lengvai biologiškai suyranti alyva
hidraulinėms sistemoms
kita alyva hidraulinėms sistemoms

12 03 01
12 03 02
13 01 01

*
*
*

13 01 04
13 01 05
13 01 09

*
*
*

13 01 10

*

13 01 11

*

13 01 12

*

13 01 13

*

13 02 04

* mineralinė chlorintoji variklio,
pavarų dėžės ir tepalinė alyva
* mineralinė nechlorintoji variklio,
pavarų dėžės ir tepalinė alyva

13 02 05

kuriuose yra halogenų
mašininės emulsijos ir tirpalai,
kuriuose nėra halogenų
sintetinės mašininės alyvos
naudotas vaškas ir riebalai
mašininis dumblas, kuriame yra
pavojingų cheminių medžiagų
metalų nuosėdos (šlifavimo,
galandimo ir poliravimo
nuosėdos), kuriose yra alyvos
lengvai biologiškai suyranti
mašininė alyva
naudotos šlifavimo dalys ir
šlifavimo medžiagos, kuriose
yra pavojingų cheminių
medžiagų
naudotos šlifavimo dalys ir
šlifavimo medžiagos,
nenurodytos 12 01 20
vandeniniai plovimo skysčiai
riebalų šalinimo garais atliekos
alyva hidraulinėms sistemoms,
kurioje yra PCB
chlorintosios emulsijos
nechlorintosios emulsijos
mineralinė chlorintoji alyva
hidraulinėms sistemoms
mineralinė nechlorintoji alyva
hidraulinėms sistemoms
sintetinė alyva hidraulinėms
sistemoms
lengvai biologiškai suyranti
alyva hidraulinėms sistemoms
kita alyva hidraulinėms
sistemoms
mineralinė chlorintoji variklio,
pavarų dėžės ir tepalinė alyva
mineralinė nechlorintoji
variklio, pavarų dėžės ir tepalinė
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13 02 06
13 02 07

13 02 08
13 03 01
13 03 06

13 03 07

13 03 08
13 03 09

13 03 10
13 04 01
13 04 02
13 04 03
13 05 01

13 05 02
13 05 03
13 05 06
13 05 07

* sintetinė variklio, pavarų dėžės ir
tepalinė alyva
* lengvai biologiškai suyranti
variklio, pavarų dėžės ir tepalinė
alyva
* kita variklio, pavarų dėžės ir
tepalinė alyva
* izoliacinė ar šilumą perduodanti
alyva, kurioje yra PCB
* mineralinė chlorintoji izoliacinė ir
šilumą perduodanti alyva,
nenurodyta 13 03 01
* mineralinė nechlorintoji izoliacinė
ir šilumą perduodanti alyva
* sintetinė izoliacinė ir šilumą
perduodanti alyva
* lengvai biologiškai suyranti
izoliacinė ir šilumą perduodanti
alyva
* kita izoliacinė ir šilumą perduodanti
alyva
* vidaus laivininkystės lijaliniai
vandenys
* lijaliniai vandenys iš prieplaukų
nuotakyno
* kitų laivininkystės rūšių lijaliniai
vandenys
* žvyro gaudyklės ir naftos
produktų/vandens separatorių
kietosios medžiagos
* naftos produktų/vandens
separatorių dumblas
* kolektoriaus dumblas
* naftos produktų/vandens
separatorių naftos produktai
* naftos produktų/vandens
separatorių tepaluotas vanduo

alyva
sintetinė variklio, pavarų dėžės
ir tepalinė alyva
lengvai biologiškai suyranti
variklio, pavarų dėžės ir tepalinė
alyva
kita variklio, pavarų dėžės ir
tepalinė alyva
izoliacinė ar šilumą perduodanti
alyva, kurioje yra PCB
mineralinė chlorintoji izoliacinė
ir šilumą perduodanti alyva,
nenurodyta 13 03 01
mineralinė nechlorintoji
izoliacinė ir šilumą perduodanti
alyva
sintetinė izoliacinė ir šilumą
perduodanti alyva
lengvai biologiškai suyranti
izoliacinė ir šilumą perduodanti
alyva
kita izoliacinė ir šilumą
perduodanti alyva
vidaus laivininkystės lijaliniai
vandenys
lijaliniai vandenys iš prieplaukų
nuotakyno
kitų laivininkystės rūšių
lijaliniai vandenys
žvyro gaudyklės ir naftos
produktų/vandens separatorių
kietosios medžiagos
naftos produktų/vandens
separatorių dumblas
kolektoriaus dumblas
naftos produktų/vandens
separatorių naftos produktai
naftos produktų/vandens
separatorių tepaluotas vanduo
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13 05 08

13 07 01
13 07 02
13 07 03
13 08 01
13 08 02
13 08 99
14 06 02
14 06 03
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10

15 01 11

15 02 02

15 02 03

* žvyro gaudyklės ir naftos
produktų/vandens separatorių
atliekų mišiniai
* mazutas ir dyzelinis kuras
* benzinas
* kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)
* druskų šalinimo dumblas ar
emulsijos
* kitos emulsijos
* kitaip neapibrėžtos atliekos
* kiti halogenintieji tirpikliai ir
tirpiklių mišiniai
* kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai
popieriaus ir kartono pakuotės
plastikinės (kartu su PET
(polietilentereftalatas)) pakuotės
medinės pakuotės
metalinės pakuotės
kombinuotosios pakuotės
mišrios pakuotės
stiklo pakuotės
pakuotės iš tekstilės
* pakuotės, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų likučių arba
kurios yra jomis užterštos
* metalinės pakuotės, įskaitant
suslėgto oro talpyklas, kuriose yra
pavojingų kietų poringų rišamųjų
medžiagų (pvz., asbesto), įskaitant
tuščius slėginius konteinerius
* absorbentai, filtrų medžiagos
(įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų
filtrus), pašluostės, apsauginiai
drabužiai, užteršti pavojingomis
cheminėmis medžiagomis
absorbentai, filtrų medžiagos,

žvyro gaudyklės ir naftos
produktų/vandens separatorių
atliekų mišiniai
mazutas ir dyzelinis kuras
benzinas
kitos kuro rūšys (įskaitant
mišinius)
druskų šalinimo dumblas ar
emulsijos
kitos emulsijos
Kieti, tiršti tepalai
kiti halogenintieji tirpikliai ir
tirpiklių mišiniai
kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai
popieriaus ir kartono pakuotės
plastikinės (kartu su PET
(polietilentereftalatas)) pakuotės
medinės pakuotės
metalinės pakuotės
kombinuotosios pakuotės
mišrios pakuotės
stiklo pakuotės
pakuotės iš tekstilės
pakuotės, kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų likučių arba
kurios yra jomis užterštos
metalinės pakuotės, įskaitant
suslėgto oro talpyklas, kuriose
yra pavojingų kietų poringų
rišamųjų medžiagų (pvz.,
asbesto), įskaitant tuščius
slėginius konteinerius
absorbentai, filtrų medžiagos
(įskaitant kitaip neapibrėžtus
tepalų filtrus), pašluostės,
apsauginiai drabužiai, užteršti
pavojingomis cheminėmis
medžiagomis
absorbentai, filtrų medžiagos,
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16 01 03
16 01 07
16 01 09

pašluostės ir apsauginiai drabužiai,
nenurodyti 15 02 02
naudotos padangos
* tepalų filtrai
* sudedamosios dalys, kuriose yra
polichlorintų bifenilų ir
polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)

16 01 13
16 01 14

* stabdžių skystis
* aušinamieji skysčiai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų

16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 01 21

juodieji metalai
spalvotieji metalai
plastikai
stiklas
* pavojingos sudedamosios dalys,
nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16
01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01
25
kitaip neapibrėžtos sudedamosios
dalys
* transformatoriai ir kondensatoriai,
kuriuose yra polichlorintų bifenilų
ir polichlorintų terfenilų
(PCB/PCT)

16 01 22
16 02 09

16 02 10

* nebenaudojama įranga, kurioje yra
ar kuri yra užteršta polichlorintais
bifenilais ir polichlorintais
terfenilais (PCB/PCT), nenurodyta
16 02 09

16 02 11

* nebenaudojama įranga, kurioje yra
chlorfluorangliavandenilių,
hidrochlorfluorangliavandenilių,
hidrofluorangliavandenilių (HCFC,
HFC)
* nebenaudojama įranga, kurioje yra

16 02 12

pašluostės ir apsauginiai
drabužiai, nenurodyti 15 02 02
naudotos padangos
tepalų filtrai
sudedamosios dalys, kuriose yra
polichlorintų bifenilų ir
polichlorintų terfenilų
(PCB/PCT)
stabdžių skystis
aušinamieji skysčiai, kuriuose
yra pavojingų cheminių
medžiagų
juodieji metalai
spalvotieji metalai
plastikai
stiklas
pavojingos sudedamosios dalys,
nenurodytos 16 01 07–16 01 11,
16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–
16 01 25
Automobilių sėdynės ir kitos
apdailos medžiagos
transformatoriai ir
kondensatoriai, kuriuose yra
polichlorintų bifenilų ir
polichlorintų terfenilų
(PCB/PCT)
nebenaudojama įranga, kurioje
yra ar kuri yra užteršta
polichlorintais bifenilais ir
polichlorintais terfenilais
(PCB/PCT), nenurodyta 16 02
09
nebenaudojama įranga, kurioje
yra chlorfluorangliavandenilių,
hidrochlorfluorangliavandenilių,
hidrofluorangliavandenilių
(HCFC, HFC)
nebenaudojama įranga, kurioje
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16 02 13

grynojo asbesto
* nebenaudojama įranga, kurioje yra
pavojingų sudedamųjų dalių[2],
nenurodytų 16 02 09–16 02 12

16 02 15

* pavojingos sudedamosios dalys,
išimtos iš nebenaudojamos įrangos

16 02 16

sudedamosios dalys, išimtos iš
nebenaudojamos įrangos,
nenurodytos 16 02 15
* neorganinės atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų

16 03 03

16 03 04
16 03 05
16 03 06
16 05 06

16 05 07

16 05 08

16 06 01
16 06 02
16 06 05
16 06 06

neorganinės atliekos, nenurodytos
16 03 03
* organinės atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
organinės atliekos, nenurodytos 16
03 05
* laboratorinės cheminės medžiagos,
įskaitant laboratorinių cheminių
medžiagų mišinius, sudarytos iš
pavojingų cheminių medžiagų arba
jų turinčios
* nebereikalingos neorganinės
cheminės medžiagos, sudarytos iš
pavojingų cheminių medžiagų arba
jų turinčios
* nebereikalingos organinės cheminės
medžiagos, sudarytos iš pavojingų
cheminių medžiagų arba jų
turinčios
* švino akumuliatoriai
* nikelio-kadmio akumuliatoriai
kitos baterijos ir akumuliatoriai
* atskirai surinkti baterijų ir
akumuliatorių elektrolitai

yra grynojo asbesto
nebenaudojama įranga, kurioje
yra pavojingų sudedamųjų
dalių[2], nenurodytų 16 02 09–
16 02 12
pavojingos sudedamosios dalys,
išimtos iš nebenaudojamos
įrangos
sudedamosios dalys, išimtos iš
nebenaudojamos įrangos,
nenurodytos 16 02 15
neorganinės atliekos, kuriose
yra pavojingų cheminių
medžiagų
neorganinės atliekos,
nenurodytos 16 03 03
organinės atliekos, kuriose yra
pavojingų cheminių medžiagų
organinės atliekos, nenurodytos
16 03 05
laboratorinės cheminės
medžiagos, įskaitant
laboratorinių cheminių
medžiagų mišinius, sudarytos iš
pavojingų cheminių medžiagų
arba jų turinčios
nebereikalingos neorganinės
cheminės medžiagos, sudarytos
iš pavojingų cheminių medžiagų
arba jų turinčios
nebereikalingos organinės
cheminės medžiagos, sudarytos
iš pavojingų cheminių medžiagų
arba jų turinčios
švino akumuliatoriai
nikelio-kadmio akumuliatoriai
kitos baterijos ir akumuliatoriai
atskirai surinkti baterijų ir
akumuliatorių elektrolitai
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16 07 08
16 07 09
16 08 02

16 08 05
16 08 06
16 08 07

17 01 06

17 01 07

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04

17 03 01
17 03 02
17 03 03
17 05 03
17 05 04

* atliekos, kuriose yra tepalų
* atliekos, kuriose yra kitų pavojingų
cheminių medžiagų
* panaudoti katalizatoriai, kuriuose
yra pavojingų pereinamųjų
metalų[3] arba pavojingų
pereinamųjų metalų junginių
* panaudoti katalizatoriai, kuriuose
yra fosforo rūgšties
* panaudoti skysčiai, naudoti kaip
katalizatoriai
* panaudoti katalizatoriai, užteršti
pavojingomis cheminėmis
medžiagomis
* betono, plytų, čerpių ir keramikos
gaminių mišiniai arba atskiros
dalys, kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
betono, plytų, čerpių ir keramikos
gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01
06
medis
stiklas
plastikas
* stiklas, plastikas ir mediena,
kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų arba kurie yra jomis
užteršti
* bituminiai mišiniai, kuriuose yra
akmens anglių dervos
bituminiai mišiniai, nenurodyti 17
03 01
* akmens anglių derva ir
gudronuotieji gaminiai
* gruntas ir akmenys, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
gruntas ir akmenys, nenurodyti 17
05 03

atliekos, kuriose yra tepalų
atliekos, kuriose yra kitų
pavojingų cheminių medžiagų
panaudoti katalizatoriai,
kuriuose yra pavojingų
pereinamųjų metalų[3] arba
pavojingų pereinamųjų metalų
junginių
panaudoti katalizatoriai,
kuriuose yra fosforo rūgšties
panaudoti skysčiai, naudoti kaip
katalizatoriai
panaudoti katalizatoriai, užteršti
pavojingomis cheminėmis
medžiagomis
betono, plytų, čerpių ir
keramikos gaminių mišiniai
arba atskiros dalys, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
betono, plytų, čerpių ir
keramikos gaminių mišiniai,
nenurodyti 17 01 06
medis
stiklas
plastikas
stiklas, plastikas ir mediena,
kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų arba kurie
yra jomis užteršti
bituminiai mišiniai, kuriuose yra
akmens anglių dervos
bituminiai mišiniai, nenurodyti
17 03 01
akmens anglių derva ir
gudronuotieji gaminiai
gruntas ir akmenys, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
gruntas ir akmenys, nenurodyti
17 05 03
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17 05 05
17 05 07
17 05 08
17 06 01
17 06 03

17 06 04

17 06 05
17 08 01

17 08 02

17 09 01
17 09 02

17 09 03

17 09 04

* išsiurbtas dumblas, kuriame yra
pavojingų cheminių medžiagų
* kelių skalda, kurioje yra pavojingų
cheminių medžiagų
kelių skalda, nenurodyta 17 05 07
* izoliacinės medžiagos, kuriose yra
asbesto
* kitos izoliacinės medžiagos,
sudarytos iš pavojingų cheminių
medžiagų arba jų turinčios
izoliacinės medžiagos, nenurodytos
17 06 01 ir 17 06 03
* statybinės medžiagos, turinčios
asbesto
* gipso izoliacinės statybinės
medžiagos, užterštos pavojingomis
cheminėmis medžiagomis
gipso izoliacinės statybinės
medžiagos, nenurodytos 17 08 01
* statybinės ir griovimo atliekos,
kuriose yra gyvsidabrio
* statybinės ir griovimo atliekos,
kuriose yra polichlorintųjų bifenilų
(PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose
yra PCB, polimerinės dangos,
kuriose yra PCB, hermetiški
glazūravimo gaminiai, kuriuose yra
PCB, kondensatoriai, kuriuose yra
PCB)
* kitos statybinės ir griovimo atliekos
(įskaitant mišrias atliekas), kuriose
yra pavojingų cheminių medžiagų
mišrios statybinės ir griovimo

išsiurbtas dumblas, kuriame yra
pavojingų cheminių medžiagų
kelių skalda, kurioje yra
pavojingų cheminių medžiagų
kelių skalda, nenurodyta 17 05
07
izoliacinės medžiagos, kuriose
yra asbesto
kitos izoliacinės medžiagos,
sudarytos iš pavojingų cheminių
medžiagų arba jų turinčios
izoliacinės medžiagos,
nenurodytos 17 06 01 ir 17 06
03
statybinės medžiagos, turinčios
asbesto
gipso izoliacinės statybinės
medžiagos, užterštos
pavojingomis cheminėmis
medžiagomis
gipso izoliacinės statybinės
medžiagos, nenurodytos 17 08
01
statybinės ir griovimo atliekos,
kuriose yra gyvsidabrio
statybinės ir griovimo atliekos,
kuriose yra polichlorintųjų
bifenilų (PCB) (pvz.,
hermetikai, kuriuose yra PCB,
polimerinės dangos, kuriose yra
PCB, hermetiški glazūravimo
gaminiai, kuriuose yra PCB,
kondensatoriai, kuriuose yra
PCB)
kitos statybinės ir griovimo
atliekos (įskaitant mišrias
atliekas), kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
mišrios statybinės ir griovimo
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18 01 01

atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17
09 02 ir17 09 03
aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)

18 01 02
18 01 03

* kūno dalys ir organai
* atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui
taikomi specialūs reikalavimai, kad
būtų išvengta infekcijos

18 01 04

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui
netaikomi specialūs reikalavimai,
kad būtų išvengta infekcijos (pvz.,
tvarsliava, gipso tvarsčiai,
skalbiniai, vienkartiniai drabužiai,
vystyklai)

18 01 06

* cheminės medžiagos, sudarytos iš
pavojingų cheminių medžiagų arba
jų turinčios
cheminės medžiagos, nenurodytos
18 01 06
* citotoksiniai arba citostatiniai
vaistai
vaistai, nenurodyti 18 01 08
* dantų gydymo procese naudojamų
metalo lydinių su gyvsidabriu
atliekos
* cheminės medžiagos, sudarytos iš
pavojingų cheminių medžiagų arba
jų turinčios
cheminės medžiagos, nenurodytos
18 02 05
* citotoksiniai arba citostatiniai
vaistai
vaistai, nenurodyti 18 02 07
iš dugno pelenų išskirtos
medžiagos, kuriose yra geležies
* dujų valymo filtrų papločiai
* dujų valymo kietosios atliekos

18 01 07
18 01 08
18 01 09
18 01 10

18 02 05

18 02 06
18 02 07
18 02 08
19 01 02
19 01 05
19 01 07

atliekos, nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir17 09 03
aštrūs daiktai (išskyrus 18 01
03)
kūno dalys ir organai
atliekos, kurių rinkimui ir
šalinimui taikomi specialūs
reikalavimai, kad būtų išvengta
infekcijos
atliekos, kurių rinkimui ir
šalinimui netaikomi specialūs
reikalavimai, kad būtų išvengta
infekcijos (pvz., tvarsliava,
gipso tvarsčiai, skalbiniai,
vienkartiniai drabužiai,
vystyklai)
cheminės medžiagos, sudarytos
iš pavojingų cheminių medžiagų
arba jų turinčios
cheminės medžiagos,
nenurodytos 18 01 06
citotoksiniai arba citostatiniai
vaistai
vaistai, nenurodyti 18 01 08
dantų gydymo procese
naudojamų metalo lydinių su
gyvsidabriu atliekos
cheminės medžiagos, sudarytos
iš pavojingų cheminių medžiagų
arba jų turinčios
cheminės medžiagos,
nenurodytos 18 02 05
citotoksiniai arba citostatiniai
vaistai
vaistai, nenurodyti 18 02 07
iš dugno pelenų išskirtos
medžiagos, kuriose yra geležies
dujų valymo filtrų papločiai
dujų valymo kietosios atliekos

56

19 01 10
19 01 11

19 01 12
19 01 13
19 01 14
19 03 06
19 04 02

* išmetamosioms dujoms valyti
naudotos aktyvintos anglys
* dugno pelenai ir šlakas, kuriuose
yra pavojingų cheminių medžiagų
dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti
19 01 11
* lakieji pelenai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13
* sukietintos atliekos, pažymėtos kaip
pavojingosios
* lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų
dujų valymo atliekos

19 10 01
19 11 07

* prisotintos arba naudotos jonitinės
dervos
* jonitų regeneravimo tirpalai ir
dumblas
* atskyrus alyvą/vandenį gautas
riebalų ir alyvos mišinys,
nenurodytas 19 08 09
* kitokio pramoninių nuotekų valymo
dumblas, kuriame yra pavojingų
cheminių medžiagų
naudotos aktyvintos anglys
prisotintos arba naudotos jonitinės
dervos
geležies ir plieno atliekos
* išmetamųjų dujų valymo atliekos

20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15

popierius ir kartonas
stiklas
drabužiai
tekstilės gaminiai
* tirpikliai
* rūgštys
* šarmai

19 08 06
19 08 07
19 08 10

19 08 13

19 09 04
19 09 05

išmetamosioms dujoms valyti
naudotos aktyvintos anglys
dugno pelenai ir šlakas,
kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
dugno pelenai ir šlakas,
nenurodyti 19 01 11
lakieji pelenai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
lakieji pelenai, nenurodyti 19 01
13
sukietintos atliekos, pažymėtos
kaip pavojingosios
lakieji pelenai ir kitos
išmetamųjų dujų valymo
atliekos
prisotintos arba naudotos
jonitinės dervos
jonitų regeneravimo tirpalai ir
dumblas
atskyrus alyvą/vandenį gautas
riebalų ir alyvos mišinys,
nenurodytas 19 08 09
kitokio pramoninių nuotekų
valymo dumblas, kuriame yra
pavojingų cheminių medžiagų
naudotos aktyvintos anglys
prisotintos arba naudotos
jonitinės dervos
geležies ir plieno atliekos
išmetamųjų dujų valymo
atliekos
popierius ir kartonas
stiklas
drabužiai
tekstilės gaminiai
tirpikliai
rūgštys
šarmai
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20 01 17

* fotografijos cheminės medžiagos

20 01 19
20 01 21

* pesticidai
* dienos šviesos lempos ir kitos
atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
* nebenaudojama įranga, kurioje yra
chlorfluorangliavandenilių
* dažai, rašalas, klijai ir dervos,
kuriuose yra pavojingų cheminių
medžiagų
dažai, rašalas, klijai ir dervos,
nenurodyti 20 01 27
* plovikliai, kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
plovikliai, nenurodyti 20 01 29
* citotoksiniai ir citostatiniai vaistai

20 01 23
20 01 27

20 01 28
20 01 29
20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 33

20 01 34
20 01 35

20 01 36

20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40

vaistai, nenurodyti 20 01 31
* baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti
16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03,
nerūšiuotos baterijos ar
akumuliatoriai, kuriuose yra tos
baterijos
baterijos ir akumuliatoriai,
nenurodyti 20 01 33
* nebenaudojama elektros ir
elektroninė įranga, nenurodyta 20
01 21 ir 20 01 23, kurioje yra
pavojingų sudedamųjų dalių[6]
nebenaudojama elektros ir
elektroninė įranga, nenurodyta 20
01 21, 20 01 23 ir 20 01 35
* mediena, kurioje yra pavojingų
cheminių medžiagų
mediena, nenurodyta 20 01 37
plastikai
metalai

fotografijos cheminės
medžiagos
pesticidai
dienos šviesos lempos ir kitos
atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
nebenaudojama įranga, kurioje
yra chlorfluorangliavandenilių
dažai, rašalas, klijai ir dervos,
kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
dažai, rašalas, klijai ir dervos,
nenurodyti 20 01 27
plovikliai, kuriuose yra
pavojingų cheminių medžiagų
plovikliai, nenurodyti 20 01 29
citotoksiniai ir citostatiniai
vaistai
vaistai, nenurodyti 20 01 31
baterijos ir akumuliatoriai,
nurodyti 16 06 01, 16 06 02
arba 16 06 03, nerūšiuotos
baterijos ar akumuliatoriai,
kuriuose yra tos baterijos
baterijos ir akumuliatoriai,
nenurodyti 20 01 33
nebenaudojama elektros ir
elektroninė įranga, nenurodyta
20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra
pavojingų sudedamųjų dalių[6]
nebenaudojama elektros ir
elektroninė įranga, nenurodyta
20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35
mediena, kurioje yra pavojingų
cheminių medžiagų
mediena, nenurodyta 20 01 37
plastikai
metalai
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10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma uždarose patalpose, todėl visi planuojamos ūkinės veiklos darbai bus atliekami tik patalpose, kuriose yra
betoninė danga, užtikrinant darbų ir priešgaisrinę saugą užkertant kelią atliekų nuotėkiams į aplinką. Atsitiktiniams teršalų išsiliejimo atvejams
neutralizuoti bus naudojamas absorbentas - pjuvenos. Pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr, D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ reikalavimus, numatyta
veiklavietė neapibrėžiama, kaip galimai teršiama teritorija, nes visos pavojingos medžiagos (atliekos) bus pakraunamos bei sandėliuojamos
uždarose, o ne atvirose patalpose. Pavojingos atliekos bus laikomos sandariose, atmosferos krituliams nepasiekiamose talpose. Visą pavojingų
atliekų saugojimo laiką bus užtikrinama konteinerių bei kitų talpų stovio ir hermetiškumo kontrolė, taip pat numatyta galimybė patalpose saugiai
perkrauti atliekas iš avarinių, susidėvėjusių talpų ir konteinerių į patikimas, reikalavimus atitinkančias talpas. Kelias iki patalpų, kuriuose
planuojama vykdyti ūkinę veiklą, bus padengta kieta danga.
Ant stogo ir stoginės dėl atmosferos kritulių susidarys paviršinės nuotekos, kurios nebus užterštos pavojingomis medžiagomis. Šios paviršinės
nuotekos bus surenkamos įrengtais latakais bei lietvamzdžiais ir bus sugerdinamos į įmonės teritorijoje esančią žalią veją.
11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.
Cheminė aplinkos tarša vykdant planuojamą ūkinę veiklą nėra numatoma, nes visos pavojingų atliekų tvarkymo veikslo bus vykdomos
patalpose, pavojingos atliekos bus laikomos sandariose talpose, atspariose atliekų poveikiui.
Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintais Aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546, 1
punktu Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai nustato ūkio subjektus, privalančius vykdyti ūkio subjektų aplinkos monitoringą o taip pat
nustato ūkio subjektų aplinkos monitoringo rūšis ( ūkio subjektų technologinių procesų monitoringas; ūkio subjektų taršos šaltinių
išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringas; ūkio subjektų poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringas;
ūkio subjektų aplinkos radiologinis monitoringas; seisminių įvykių monitoringas).
Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 6 punktu ūkio subjektų technologinių procesų monitoringą turi vykdyti ūkio
subjektai:
•
eksploatuojantys atliekų deginimo įrenginius ar bendro deginimo įrenginius, nurodytus Atliekų deginimo aplinkosauginiuose
reikalavimuose;
•
vykdantys anglies dioksido geologinio saugojimo veiklą Lietuvos Respublikos anglies dioksido geologinio saugojimo įstatymo nustatyta
tvarka;
•
eksploatuojantys atominės energetikos objektus;
•
eksploatuojantys didelius kurą deginančius įrenginius, kuriems taikomos Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normos
arba Specialieji reikalavimai dideliems kurą deginantiems įrenginiams.
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Planuojamoji ūkinė veikla nepatenka į aukščiau nurodytų veiklų sąrašą, todėl neprivalo vykdyti ūkio subjektų technologinių procesų
monitoringo.
Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 7 punktu. ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringą
turi vykdyti ūkio subjektai:
•
kurie išleidžia (planuoja išleisti) į paviršinius vandens telkinius ir (ar) natūralias filtravimo sistemas nuotekas arba išmeta į aplinkos orą
teršalus ir šiai veiklai pagal TIPK taisyklių reikalavimus ar Taršos leidimų išdavimo taisyklių reikalavimus reikia turėti taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau - TIPK leidimas) ar Taršos leidimą arba pagal Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant
tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5
d. įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo
tvarkos patvirtinimo“, reikalavimus eksploatuoja tirpiklius naudojančius įrenginius, kuriuos privaloma tik registruoti.
•
kurie per parą į nuotakyną išleidžia 50 m3 ir daugiau gamybinių ar komunalinių nuotekų. Išleidžiamų nuotekų kiekis apskaičiuojamas per
metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų kiekį padalijus iš išleidimo dienų skaičiaus;
•
kurių vykdomos vienos ar kelių veiklų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų
ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB (OL 2006 L 33, p. 1) I priede, metu
išmetami/išleidžiami II priede nurodyti teršalai;
•
kurie į kitų ūkio subjektų valdomą nuotakyną išleidžia gamybines nuotekas, kuriose yra Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede nurodytų
prioritetinių pavojingų medžiagų ir/ar kuriose pavojingų medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento 2
priedo A ir B1 dalyse nurodytą ribinę koncentraciją į nuotekų surinkimo sistemą;
•
kurie eksploatuoja kurą deginančius įrenginius, kurių nominali šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 20 MW, bet nesiekia 50 MW ir
kuriems taikomos Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43–2013. Mažesnės šiluminės galios kurą deginančių įrenginių,
patenkančių į Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43–2013 taikymo sritį, išmetamų teršalų ribinės vertės
kontroliuojamos pagal Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43–2013 nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės
laikymosi kontrolės reikalavimus.
Planuojamoji ūkinė veikla neatitinka ne vieno iš aukščiau nurodytų kriterijų, todėl ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų
monitoringo vykdyti neprivalo.
Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 8 punktu ūkio subjektų poveikio aplinkos oro kokybei monitoringą turi vykdyti:
•
ūkio subjektai, kurių vykdomos veiklos metu išmetami teršalai, nurodyti Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius
kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 (Žin., 2000, Nr. 100-3185; 2007, Nr. 67-2627), o veiklos metu vieno iš į
aplinkos orą išmetamų teršalų pavojingumo rodiklis (toliau – TPR), apskaičiuotas šių Nuostatų 1 priedo 3 punkte nustatyta tvarka, yra didesnis
nei 104 arba to teršalo koncentracija, apskaičiuota modeliavimo būdu (be foninio aplinkos oro užterštumo), viršija mažiausio vidurkinimo
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laikotarpio ribines aplinkos oro užterštumo vertes, nustatytas žmonių sveikatos apsaugai, nurodytas Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas
pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse;
•
ūkio subjektai, kurių vykdomos veiklos metu išmetami teršalai, nurodyti Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos
Sąjungos kriterijus, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m.
spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 (Žin., 2000, Nr. 100-3185; 2007, Nr. 67-2627, 2008, Nr. 70-2688), o teršalo koncentracija, apskaičiuota
modeliavimo būdu (be foninio aplinkos oro užterštumo), viršija mažiausio vidurkinimo laikotarpio žemutinę vertinimo ribą, nustatytą sveikatos
apsaugai, nurodytą Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d.
įsakymu Nr. 596 (Žin., 2001, Nr. 106-3828; 2010, Nr. 42-2042), 2 priede, arba mažiausio vidurkinimo laikotarpio ribinę vertę, nustatytą žmonių
sveikatos apsaugai, nurodytą Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu,
kietosiomis dalelėmis ir ozonu normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 (Žin., 2001, 106-3827; 2010, Nr. 82-4364), arba mažiausio vidurkinimo laikotarpio
siektiną vertę, nustatytą žmonių sveikatos apsaugai, nurodytą Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenas siektinose
vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d.
įsakymu Nr. D1-153/V-246 (Žin., 2006, Nr. 41-1486);
•
ūkio subjektai, kurie vienoje vietoje (tvarte ar tvartų grupėje) laiko 1200 ar daugiau sutartinių gyvulių atitinkantį kiaulių (įskaitant
paršavedes, kuilius, paršelius) skaičių;
•
ūkio subjektai, kuriems poveikio aplinkos orui monitoringo vykdymas numatytas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitoje (toliau – PAV ataskaita), statinio projekte ar poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitoje (toliau – PAOV ataskaita),
parengtuose teisės aktų nustatyta tvarka;
•
ūkio subjektai, tiriantys ir (ar) naudojantys (išgaunantys) išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius;
Planuojamoji ūkinė veikla neatitinka ne vieno iš aukščiau nurodytų kriterijų, todėl ūkio subjektų poveikio aplinkos oro kokybei monitoringo
vykdyti neprivalo.
Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 8 punktu ūkio subjektų poveikio paviršiniam vandeniui monitoringą turi vykdyti
•
ūkio subjektai, valantys nuotekas aglomeracijose nuo 2000 gyventojų ekvivalentų;
•
ūkio subjektai, išleidžiantys gamybines nuotekas į aplinką, kurie pagal TIPK taisykles ar Taršos leidimų išdavimo taisykles turi gauti
TIPK leidimą ar Taršos leidimą.
•
ūkio subjektai, eksploatuojantys buitinių nuotekų filtravimo įrenginius (> 50 m3 per dieną maksimalaus galimo našumo), kai į jų
sanitarinę apsaugos zoną patenka paviršinio vandens telkinys;
•
ūkio subjektai, kuriems poveikio paviršiniam vandeniui monitoringo vykdymas numatytas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitoje
ar statinio projekte, parengtuose teisės aktų nustatyta tvarka;
Planuojamoji ūkinė veikla neatitinka ne vieno iš aukščiau nurodytų kriterijų, todėl ūkio subjektų poveikio paviršiniam vandeniui monitoringo
vykdyti neprivalo.
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Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 8 punktu ūkio subjektų poveikio aplinkos oro kokybei monitoringą turi vykdyti:
•
ūkio subjektai, kurių vykdomos veiklos metu išmetami teršalai, nurodyti Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius
kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 (Žin., 2000, Nr. 100-3185; 2007, Nr. 67-2627), o veiklos metu vieno iš į
aplinkos orą išmetamų teršalų pavojingumo rodiklis (toliau – TPR), apskaičiuotas šių Nuostatų 1 priedo 3 punkte nustatyta tvarka, yra didesnis
nei 104 arba to teršalo koncentracija, apskaičiuota modeliavimo būdu (be foninio aplinkos oro užterštumo), viršija mažiausio vidurkinimo
laikotarpio ribines aplinkos oro užterštumo vertes, nustatytas žmonių sveikatos apsaugai, nurodytas Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas
pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse;
•
ūkio subjektai, kurių vykdomos veiklos metu išmetami teršalai, nurodyti Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos
Sąjungos kriterijus, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m.
spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 (Žin., 2000, Nr. 100-3185; 2007, Nr. 67-2627, 2008, Nr. 70-2688), o teršalo koncentracija, apskaičiuota
modeliavimo būdu (be foninio aplinkos oro užterštumo), viršija mažiausio vidurkinimo laikotarpio žemutinę vertinimo ribą, nustatytą sveikatos
apsaugai, nurodytą Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d.
įsakymu Nr. 596 (Žin., 2001, Nr. 106-3828; 2010, Nr. 42-2042), 2 priede, arba mažiausio vidurkinimo laikotarpio ribinę vertę, nustatytą žmonių
sveikatos apsaugai, nurodytą Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu,
kietosiomis dalelėmis ir ozonu normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 (Žin., 2001, 106-3827; 2010, Nr. 82-4364), arba mažiausio vidurkinimo laikotarpio
siektiną vertę, nustatytą žmonių sveikatos apsaugai, nurodytą Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenas siektinose
vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d.
įsakymu Nr. D1-153/V-246 (Žin., 2006, Nr. 41-1486);
•
ūkio subjektai, kurie vienoje vietoje (tvarte ar tvartų grupėje) laiko 1200 ar daugiau sutartinių gyvulių atitinkantį kiaulių (įskaitant
paršavedes, kuilius, paršelius) skaičių;
•
ūkio subjektai, kuriems poveikio aplinkos orui monitoringo vykdymas numatytas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitoje (toliau – PAV ataskaita), statinio projekte ar poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitoje (toliau – PAOV ataskaita),
parengtuose teisės aktų nustatyta tvarka;
•
ūkio subjektai, tiriantys ir (ar) naudojantys (išgaunantys) išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius;
Planuojamoji ūkinė veikla neatitinka ne vieno iš aukščiau nurodytų kriterijų, todėl ūkio subjektų poveikio aplinkos oro kokybei monitoringo
vykdyti neprivalo.
Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 8 punktu ūkio subjektų poveikio paviršiniam vandeniui monitoringą turi vykdyti
•
ūkio subjektai, valantys nuotekas aglomeracijose nuo 2000 gyventojų ekvivalentų;
•
ūkio subjektai, išleidžiantys gamybines nuotekas į aplinką, kurie pagal TIPK taisykles ar Taršos leidimų išdavimo taisykles turi gauti
TIPK leidimą ar Taršos leidimą.
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•
ūkio subjektai, eksploatuojantys buitinių nuotekų filtravimo įrenginius (> 50 m3 per dieną maksimalaus galimo našumo), kai į jų
sanitarinę apsaugos zoną patenka paviršinio vandens telkinys;
•
ūkio subjektai, kuriems poveikio paviršiniam vandeniui monitoringo vykdymas numatytas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitoje
ar statinio projekte, parengtuose teisės aktų nustatyta tvarka;
Planuojamoji ūkinė veikla neatitinka ne vieno iš aukščiau nurodytų kriterijų, todėl ūkio subjektų poveikio paviršiniam vandeniui monitoringo
vykdyti neprivalo.
Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 8 punktu ūkio subjektų poveikio požeminiam vandeniui monitoringą turi vykdyti
ūkio subjektai, vykdantys šią ūkinę veiklą: energijos gamyba (kai šiluminių elektrinių bei kitų deginimo įrenginių, įskaitant pramoninius
įrenginius, elektrai, garui gaminti ar vandeniui šildyti instaliuota šiluminė galia – 300 MW ir didesnė); tradicinių angliavandenilių išteklių
naudojimas (gavyba), naftos perdirbimas; naftos bei naftos produktų, aplinkai pavojingų cheminių medžiagų krovimas (terminalai, kuriuose
perkrauna ne mažiau kaip 100 m3 per dieną) ir saugojimas (sandėliai, saugyklos, kurių talpyklose telpa 500 m3 ir daugiau naftos produktų ar
aplinkai pavojingų cheminių medžiagų); popieriaus, celiuliozės gamyba; atominės energijos gamyba; radioaktyviųjų atliekų tvarkymas,
saugojimas ir laidojimas; pavojingų atliekų naudojimas ir šalinimas, išskyrus tuos atvejus, kai veikla vykdoma pastate; mineralinių trąšų
gamyba; cheminių medžiagų (pagrindinių augalų apsaugos produktų ir biocidų, organinių ir neorganinių medžiagų) gamyba; eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių apdorojimas, išskyrus tuos atvejus, kai veikla vykdoma pastate; vykdantys anglies dioksido geologinio
saugojimo veiklą Lietuvos Respublikos anglies dioksido geologinio saugojimo įstatymo nustatyta tvarka; auginantys mėsines kiaules, paršavedes
ir (arba) paukščius, kai šiai ūkinei veiklai reikalingas TIPK leidimas; vienoje vietoje (tvarte ar tvartų grupėje) laikantys 500 ar daugiau sutartinių
gyvulių atitinkantį galvijų (įskaitant karves, veršelius) skaičių; prižiūrintys sąvartynus po uždarymo, kol sąvartynas pagal Aplinkos ministerijos
regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – RAAD) įvertinimą, atliktą pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir
priežiūros po uždarymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 963051), gali kelti pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai;
išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių tyrimas ir (ar) naudojimas (gavyba).
Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 8 punktu ūkio subjektų poveikio požeminiam vandeniui monitoringą turi vykdyti
ūkio subjektai, eksploatuojantys:
degalines, įrenginius pavojingoms atliekoms šalinti arba joms naudoti, kai pajėgumas didesnis kaip 10 tonų per parą; sąvartynus, priimančius
daugiau negu 10 tonų atliekų per parą arba kurių bendras pajėgumas didesnis kaip 25000 tonų, išskyrus inertinių atliekų sąvartynus; įrenginius,
kuriuose, naudojant organinius tirpiklius, atliekamas medžiagų, daiktų arba gaminių paviršiaus apdorojimas – taurinimas, šlichtinimas,
dengimas, riebalų šalinimas, atsparaus vandeniui darymas, klijavimas, dažymas, valymas arba impregnavimas, kuriuose tirpiklių vartojimo
pajėgumas didesnis kaip 150 kg per valandą arba didesnis kaip 200 tonų per metus; nuotekų valymo įrenginius, kio subjektai, kuriems poveikio
požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas numatytas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitoje ar statinio projekte, parengtuose teisės
aktų nustatyta tvarka;
Planuojamoji ūkinė veikla bus vykdoma pastatuose, todėl ūkio subjektų poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdyti neprivalo.
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Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 8 punktu ūkio subjektų poveikio dirvožemiui monitoringą turi vykdyti:
•
ūkio subjektai, kuriems poveikio dirvožemiui monitoringo vykdymas numatytas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitoje ar statinio
projekte, parengtuose teisės aktų nustatyta tvarka;
•
punkte nenurodyti ūkio subjektai, eksploatuojantys įrenginius, kuriuose vykdoma TIPK taisyklių I priede išvardintų rūšių ūkinė veikla,
jeigu šiuose įrenginiuose naudojamos, gaminamos ar iš jų išleidžiamos pavojingos medžiagos, apibrėžtos 2008 m. gruodžio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo 3 straipsnyje, ir
jeigu dėl įrenginio eksploatavimo dirvožemis gali būti užterštas šiomis pavojingomis medžiagomis. Šie ūkio subjektai dirvožemio monitoringo
metu turi vertinti tik dirvožemio užterštumą atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, gaminamomis ar iš jų išleidžiamomis pavojingomis
medžiagomis;
•
ūkio subjektai, tiriantys ir (ar) naudojantys (išgaunantys) išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius;
Planuojamoji ūkinė veikla aukščiau nurodytų kriterijų neatitinka, todėl dirvožemio monitoringo vykdyti neprivalo.
12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė)
spinduliuotė) ir jos prevencija.
Planuojamos ūkinės veiklos metu galimi triukšmo šaltiniai yra atliekas gabenantis autotransportas, patalpose įrengtas atliekų presas bei
atliekų smulkinimo, maišymo ir atskyrimo įranga. Visa ūkinė veikla bus vykdoma uždarose patalpose, planuojama ūkinė veikla bus vykdoma
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius atitinkančioje teritorijoje, žymimoje PV 2.4.2, t.y. planuojama veikla bus
vykdoma Vilniaus miesto verslo, gamybos ir pramonės teritorijoje. Į pietus teritorija ribojasi su kita verslo, gamybos ir pramonė teritorija - PV
3.3.2, o šiaurės rytu kryptimi nuo tokios pačios paskirties teritorijos PV 2.3.4 atskiria medžių ir miškų linija, iki artimiausiu gyvenamųjų pastatų
yra apie 0,8 km (tik viena kryptim), kiti gyvenamieji pastatai yra nutolę daugiau nei 1,3 km, iki gyvenamųjų namų vietovė yra užstatyta, yra
augmenijos todėl triukšmas per aplinką nesklis, todėl nuo planuojamos ir esamos veiklos triukšmo poveikis gyvenamojoje aplinkoje nesijaus.
Pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
(Žin., 2011, Nr. 75-3638), gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje ekvivalentinis leistinas triukšmo lygis 6-18 val. – 45 dB(A),
maksimalus garso lygis – 55 dB(A), 18–22 val. - 40 dB(A), maksimalus garso lygis – 50 dB(A), Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos
rizikos nuostatuose (Žin., 2005, Nr. 53-1804) nustatyta, kad triukšmo lygio, veikiančio darbuotojus, leistina viršutinė ekspozicijos vertė yra 85
dB(A).
Autotransporto bei PŪV metu naudojamų įrenginių sukeliamas triukšmo poveikis artimiausiai gyvenamajai ir visuomeninei teritorijai bus
atliekamas, gavus atitinkamas išvadas iš Vilniaus visuomenės sveikatos centro, dėl PŪV poveikio visuomenės sveiktai vertinimo būtinumo.
13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.
Vykdant planuojamą ūkinę veiklą biologinės taršos susidarymas nėra numatytas.
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14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių,
jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita;
ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija.
Vykdant planuojamą ūkinę veiklą bus imamasis visų priemonių, siekiant išvengti ekstremalių situacijų susidarymo. Siekiant sumažinti gaisrų
pavojaus, atliekos, galinčios lengvai užsidegti bus laikomos sandariose talpose, atskirai nuo kitų atliekų, toli nuo šilumos ir atviros ugnies
šaltinių. Teritorijoje bus laikomos gaisrų gesinimo priemonės. Skystos atliekos bus laikomos jų poveikiui atspariose talpose, jas perpilant bus
laikomasi visų saugos priemonių. Atliekų netyčinio išsiliejimo pasekmių likvidavimui teritorijoje bus laikomi sorbentai.
15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo).
Planuojamos veiklos technologinio proceso metu bus vykdomas tik mechaninis atliekų apdorojimas ir laikymas, todėl rizika dėl vandens
ar oro užterštumo žmonių sveikatai nenumatoma. Įmonė vykdydama prevencines priemones savo darbuotojus aprūpins asmeninės saugos
priemonėmis (specialiais darbo drabužiais, apsauginėmis kaukėmis, pirštinėmis), patalpos bus periodiškai vėdinamos, poveikis visuomenės
sveikatai nenumatomas.
16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos
(pvz., pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).
Planuojama veikla bus vykdoma Vilniaus miesto verslo, pramonės ir gamybos teritorijoje, uždarose patalpose, todėl sąveikos su kita
vykdoma ūkine veikla ir(arba) plėtra gretimose teritorijose nenumatoma.
Detalesnė informacija pateikta 18 p.
17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.
Veikla planuojama pradėti vykdyti iš karto atlikus atrankos procedūras bei nustatyta tvarka gavus Taršos leidimą ir pavojingų atliekų
tvarkymo licenciją. Veiklą planuojama vykdyti neterminuotai.

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis,
savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su
gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta
planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla
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gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą (privati, savivaldybės
ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma); žemės sklypo planas, jei parengtas.
Ūkinę veiklą planuojama vykdyti patalpose esančiose adresu Lentvario g. 13A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Vilniaus Apskritis.
Patalpos pagal 2016 m. vasario 22 d. patalpų nuomos sutartį Nr. VLNP/EKO/1 yra nuomojamos iš UAB „Ekobazė“, į.k. 300835462 (Priedas
Nr. 1). Pagal 2016 m. kovo 31 d. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (Priedas Nr. 2) pastato tipas - Statybos – remonto
baro kompleksas su pagalbinėm patalpomis. Bendras pastato plotas – 670, 65 kv.m , užstatytas plotas (su stogine) – 2308,00 kv. m. UAB
„Vilanpa“ planuojamai ūkinei veiklai išsinuomojo 506 kv.m. patalpų ploto ir 500 kv. m. stoginės . Pastato nuosavybės teisės priklauso UAB
„Ekobazė“ į.k. 300835462, pastato unikalus kodas Nr. 1099-5033-9010, įregistravimo pagrindas – 2015 m. lapkričio 25 d. pirkimo-pardavimo
sutartis Nr. DJ-7690. Pateikiamas teritorijos, kurioje pažymėta planuojama ūkinė veikla su nurodytomis gretimybėmis pavaizduota 1 pav. Detali
informacija apie gretimybes pateikta žemiau esančioje lentelėje. Pagal 2015 m. gruodžio 12 d. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų
banko išrašą žemės sklypo, kurio unikalus numeris – 0101-0076-0242, esantis adresu Lentvario g. 13A, Vilnius, žemės sklypo plotas – 1,1279
ha, nuosavybės teisės priklauso Lietuvos Respublikai, a.k. 111105555, valstybinės žemės patikėjimo taisė priklauso nacionaliniai žemės tarnybai
prie Žemės ūkio ministerijos., a.k. 188704927. Pagal 2015 m. gruodžio 21 d. susitarimą Nr. 49SŽN-482-(14.48.57.) pakeisti 2003 m. vasario 27
d. Valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N01/2003-26708 nuo 2015 m. gruodžio 22 d. sudaryta nuomos sutaris su UAB „Ekobaze“ , a.k.
300835462. Nuomos sutartis galioja iki 2063-02-26. Žemės sklypo planas pateiktas Priede Nr. 3. Žemės sklypo, kuriame numatoma vykdyti
planuojamą ūkinę veiklą paskirtis – kita. Pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą planuojamos ūkinės veiklos teritorija priskirta Verslo, gamybos,
pramonės teritorijoms. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro Lietuvos respublikos aplinkos ministro ministro 2005 m. sausio
20 d. įsakymu Nr, 3D-37/D1-40 „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ reikalavimais, kitos paskirties žemėje, kurios žemės
sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija, atitinka žemės naudojimo būdo aprašą, kuriame nurodomą, kad pagal
pobūdį žemes sklypas skirtas atliekų naudojimo, atliekų paruošimo naudoti ar šalinti, atliekų surinkimo ir atliekų laikymo (naudoti skirtų atliekų
laikymo ne ilgiau kaip 3 metus, šalinti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip 1 metus) statiniams ir (ar) įrenginiams.
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Analizuojama vieta

1 pav. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija su gretimybėmis (duomenys: www.geoportalas.lt)
11
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10
12

Lentelė 9. Planuojamos ūkinės veiklos gretimybės
Nr.

Įmonės pavadinimas

Įmonės
kodas

Adresas

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Uždarosios akcinės bendrovės "Eurovistos servisas" filialas "LKBV"
UAB "DIVINITUS"
Uždarosios akcinės bendrovės "Eurovistos servisas" filialas "DDV"
Uždaroji akcinė bendrovė "EV EUROSERVICE"
Uždarosios akcinės bendrovės "Eurovistos servisas" filialas "SKBV"
UAB "Eurovistos servisas" filialas "Eurovistos serviso spalvos"
Bendra Lietuvos-RTFSR įmonė "PETVIL"
Uždaroji akcinė bendrovė "ATMANAS"
UAB "Amber infra"
Uždaroji akcinė bendrovė Firma "AUKŠTAITIJA"

126141596
300156408
126141443
300564897
126141258
126246152
110014088
123586370
300541959
120128026

Vilnius, Lentvario g. 15A
Vilnius, Lentvario g. 15A
Vilnius, Lentvario g. 15A
Vilnius, Lentvario g. 15A
Vilnius, Lentvario g. 15A
Vilnius, Lentvario g. 15A
Vilnius, Lentvario g. 15
Vilnius, Lentvario g. 15
Vilnius, Lentvario g. 15
Vilnius, Lentvario g. 15

Atstumas nuo
planuojamos ūkinės
veiklos, km
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,27
0,27
0,27
0,27

2

UAB "VSA Vilnius"

220074960

Vilnius, Lentvario g. 15

0,27

3

Viešoji įstaiga "SALSA VILNIUS"

300636688

Vilnius, Lentvario g. 7A

0,73

3

Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "Tuvlita"

110584095

Vilnius, Lentvario g. 7A

0,73

3
3
4
4

UAB "APPSTU"
Viešoji įstaiga "FURNITEST"
UAB "Grohmann Attollo logistika"
A. Ašembergo firma "AUGIRIS"

302642437
110084898
111794997
123100530

Vilnius, Lentvario g. 7A
Vilnius, Lentvario g. 7A
Vilnius, Lentvario g. 7
Vilnius, Lentvario g. 7

0,73
0,73
0,82
0,82

4

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ANADIRTA"

125722577

Vilnius, Lentvario g. 7

0,82

4

UAB "Fruteka"

303447408

Vilnius, Lentvario g. 7

0,82

4

UAB "AUTOESTETIKA"

125414266

Vilnius, Lentvario g. 7

0,82

4

UAB "INLOOK VILNIUS"

111750723

Vilnius, Lentvario g. 7

0,82

4

Valstybės įmonės "REGITRA" Vilniaus filialas

110079417

Vilnius, Lentvario g. 7

0,82
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Veiklos
pobūdis
Transporto
priemonių
techninės
priežiūros ir
remonto
paslaugos

Kita veikla
Atliekų
tvarkymo veikla
Kita veikla
Techninės
apžiūros centras
IT paslaugos
Baldų gamyba
Logistika
Kita veikla
Statybos
paslaugos
Kita veikla
Transporto
priemonių
techninės
priežiūros ir
remonto
paslaugos
Aliuminio
konstrukcijų
dažymas
Transporto
priemonių

registracija,
vairuotojų
pažymėjimų
išdavimas
Kita veikla

4
4
4
4
4
4
4
4
5
6

UAB "PASTATŲ VALDYMO SISTEMOS"
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ BIONICS BALTIJA
TRAILER CENTRUM, UAB
UAB "LORI GROUP"
UAB "Baltic Bet"
UAB "Euromechanika LT"
UAB "Trucks Market"
UAB "Loritransa"
UAB "Bekama"
Uždaroji akcinė bendrovė "Eglidama"

125941820
300010848
111642651
302449324
301532404
303280884
302251463
126068148
123468571
302499334

Vilnius, Lentvario g. 7
Vilnius, Lentvario g. 7
Vilnius, Lentvario g. 7
Vilnius, Lentvario g. 7
Vilnius, Lentvario g. 7
Vilnius, Lentvario g. 7
Vilnius, Lentvario g. 7
Vilnius, Lentvario g. 7
Vilnius, Lentvario g. 19
Vilnius, Lentvario g. 33

0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,47
1,01

6

Uždaroji akcinė bendrovė "PALINK"

110193723

Vilnius, Lentvario g. 33

1,01

6
6
7

MAHMOUD IDIR personalinė įmonė
Vidmanto Kšivicko individuali įmonė
GENERINIUS VAISTUS GAMINANČIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA "GIA"

211749750
125896460
302458775

Vilnius, Lentvario g. 33
Vilnius, Lentvario g. 33
Vilnius, Sandėlių g. 14

1,01
1,01
0,71

7

UAB "Liudvinavo autocentras"

300946644

Vilnius, Sandėlių g. 14

0,71

7
8
8
8

Uždaroji akcinė bendrovė "T šiluma"
UAB "Granulės"
UAB "Prentaksas"
UAB "Bioenergy Plus"

302601497
304085403
300005064
302415254

Vilnius, Sandėlių g. 14
Vilnius, Sandėlių g. 16
Vilnius, Sandėlių g. 16
Vilnius, Sandėlių g. 16

0,71
0,81
0,81
0,81

Paslaugų ir kita
veikla

8

UAB EKO TARNYBA

300928728

Vilnius, Sandėlių g. 16

0,81

Atliekų
tvarkymo veikla

8
8
8
8

UAB "Amstos langai"
MB AS PASLAUGOS
MB AP PASLAUGOS
UAB "Polymer recycling"

302639067
303040412
303040444
302651532

Vilnius, Sandėlių g. 16
Vilnius, Sandėlių g. 16
Vilnius, Sandėlių g. 16
Vilnius, Sandėlių g. 16

0,81
0,81
0,81
0,81
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Paslaugų ir kita
veikla

Maisto
produktų
prekyba
Kita veikla
Kita veikla
Transporto
priemonių
registracija,
vairuotojų
pažymėjimų
išdavimas

Kita veikla
Prekybos ir kita

8

UAB "Fromris"

300013399

Vilnius, Sandėlių g. 16

0,81

8

UAB "Ecso"

302446374

Vilnius, Sandėlių g. 16

0,81

9

UAB "AMBERPLAST"

300563806

Vilnius, Sandėlių g. 7

0,63

10

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LATLITA"

110806877

Vilnius, Sandėlių g. 50-101

0,96

10
10
10
10

UAB "Everys"
Uždaroji akcinė bendrovė "ARFLOSAS"
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "SENTAURAS"
UAB "E. kaljanai"

303681877
124940936
125368032
304059593

Vilnius, Sandėlių g. 50-101
Vilnius, Sandėlių g. 50
Vilnius, Sandėlių g. 50
Vilnius, Sandėlių g. 50-101

0,96
0,96
0,96
0,96

11

Geruda, UAB "Gariūnų verslo parkas"

122043119

Vilnius, Gariūnų g. 71

1,2

12

UAB "Maxima Lt", Maxima bazė + kitos įmonės

123033512

Vilnius, Savanorių per. 247

0,46

13
13
13

MB "Biodaga"
522-oji daugiabučio namo savininkų bendrija
Vilniaus projektų grupė IĮ

304025107
302427032
300887562

Vilnius, Pirklių g. 2-11
Vilnius, Pirklių g. 2-1
Vilnius, Pirklių g. 2-10

0,76
0,76
0,76

14

UAB "VILNIAUS EJOTRA"

125819948

Vilnius, Kirtimų g. 11A

0,7

15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16

UAB "CURT SCHROETER SPEDITION"
Uždaroji akcinė bendrovė "VIRINESA"
Uždaroji akcinė bendrovė "SOLMITA"
Uždaroji akcinė bendrovė "INREDA"
Uždaroji akcinė bendrovė "GIRDANAS"
UAB "LitBeta"
UAB "Sedoralis"
UAB "Litpex"
UAB "MIRATONA"
Uždaroji akcinė bendrovė "GAISTA"
UAB "Gelmis"
644-oji gyvenamojo namo statybos bendrija

300870762
123619938
122781175
123579415
123636510
301486608
126164584
302410079
110602764
124481116
303221188
124792494

Vilnius, Kirtimų g. 21
Vilnius, Kirtimų g. 21
Vilnius, Kirtimų g. 21
Vilnius, Kirtimų g. 21
Vilnius, Kirtimų g. 21
Vilnius, Kirtimų g. 21
Vilnius, Kirtimų g. 21
Vilnius, Kirtimų g. 21
Vilnius, Kirtimų g. 17A
Vilnius, Kirtimų g. 17A
Vilnius, Kirtimų g. 17A
Vilnius, Kirtimų g. 17A

0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,82
0,82
0,82
0,82

16

UAB "VIGOSS BALTIC"

302763200

Vilnius, Kirtimų g. 17A

0,82
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veikla
IT paslaugos
Prekyba
antrinėmis
žaliavomis
Prekybos ir kita
veikla
Prekybos ir kita
veikla
Prekybos ir kita
veikla
Prekybos ir
paslaugų veikla
Prekybos ir
paslaugų veikla
Kita veikla
Kita veikla
Kita veikla
Prekybos ir
paslaugų veikla

Prekybos ir
paslaugų veikla

Kita veikla
Prekybos ir
paslaugų veikla

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS GEOLOGIJA IR
PARTNERIAI"
Uždaroji akcinė bendrovė "ALERONAS"
UAB "Techsistema"
Uždaroji akcinė bendrovė "Ridvija"
UAB "Amvitita"
"Autocenter G. Henning" filialas
UAB "VIVASTAL"
Uždaroji akcinė bendrovė "TOPIMEKSAS"
Uždaroji akcinė bendrovė "VERSLADA"
Uždaroji akcinė bendrovė "SWIMPEX BALTIJA"
Uždaroji akcinė bendrovė "KRAŠUONA"
UAB "KADUJOS VĖŽĖ"
Viešoji įstaiga "SĖKMĖS SKRYDIS"
WIELTON S. A. atstovybė
UAB "CUST LT"
UAB "Rustilė"
UAB "Olertros transportas"
Uždaroji akcinė bendrovė "MERTSON"
UAB "Vandens gręžiniai"
Uždaroji akcinė bendrovė "GARMEDAS"
UAB "VENPALTRANS"
Boxline UCL d.o.o. atstovybė Boxline UCL Baltics
Uždaroji akcinė bendrovė "LAZDENIS"
UAB "Autohidraulika"
Uždaroji akcinė bendrovė "ČARGAS"
Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSTADA"
Uždaroji akcinė bendrovė "GEOTEKSAS"
381-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija
UAB "Witraktor"
UAB "Bene Trucks Lietuva"

121675361

Vilnius, Kirtimų g. 11

0,69

124963696
303018476
145197724
126155959
111482136
300097276
124388847
124850168
110841668
122741113
125377049
124366199
111921882
302312471
300082566
303204833
110817172
126361941
124147020
123695163
302578479
224921050
304058317
122906419
123583837
124265168
125266771
111676664
302708289

Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11
Vilnius, Kirtimų g. 11

0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69

Kita veikla

Prekybos ir
paslaugų veikla

Kita veikla

Prekybos ir
paslaugų veikla

Arčiausiai planuojamos ūkinės veiklos teritorijos esančiose įmonėse vykdoma transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų
veikla, atliekų tvarkymo veikla.
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19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas
(pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų
grupių paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas
(gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo
planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Analizuojama vieta

2 pav. iškarpa iš Vilniaus miesto bendrojo plano. Funkcinis zonavimas.
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UAB „Vilanpa“ planuojama ūkinė veikla bus vykdoma, adresu Lentvario g. 13 A, Vilnius, pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą teritorija
priskirta Verslo, gamybos, pramonės teritorijoms, t.y. teritorija darbo vietų plėtrai (PV 2.4.2). Teritorija iš šiaurės ir rytų ribojasi su miškais ir
miškingomis teritorijomis (PV 2.4.1), iš vakarų ribojasi su Vokės hidrografiniu draustiniu ir jame esančiu saugomu mūriniu Vokės gamybinių
statinių kompleksu (PV 15), iš vakarų – mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosiomis teritorijomis ir dar tik nagrinėjamais rajonais ir ribomis
(PV 3.4.1). Žemės sklypui, kuriame planuojame vykdyti veiklą, nustatyta XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir
įrenginių apsaugos zona. Planuojamai ūkinei veiklai vykdyti įsigytas pastatas esantis žemės sklype, kurio pagrindinė naudojimo paskirtis – kitos
paskirties žemė, pramonės ir sandėliavimo teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorija. Pastato statyba baigta, bet, neįregistruota .
Planuojama pakeisti pagrindinę pastato paskirti į tinkamesnę veiklai, Šiuo metu pastatas priskirtas prie garažų paskirties pastatų. Veiklą
planuojame pradėti iš karto tinkamai įforminus statybos pabaigą ir tik turint visus reikalingus leidimus veiklai.
Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir aplink ją esanti infrastruktūra.
Susiekimas:
 apytikriai už 0,7 km į šiaurę nuo planuojamo ūkinės veiklos teritorijos yra Lietuvos magistralinis kelias A1 ir tarptautinis
kelias E85;
 apytikriai už 0,9 km į rytus nuo planuojamo ūkinės veiklos teritorijos yra Vilniaus pietinis aplinkkelis;
 apytikriai už 0,7 km į pietus nuo planuojamo ūkinės veiklos teritorijos yra rajoninės reikšmės kelias jungiantis Lentvario ir
Vilniaus miestus (Lentvario g.);
 planuojamos ūkinės veiklos teritorija pasiekiama vietinės reikšmės keliu besijungiančiu su minėtu rajoninės reikšmės
keliu (Lentvario g.).
Buitinių nuotekų surinkimas:
 planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nutiesta buitinių nuotekų surinkimo sistema;
Dujotiekis:
 planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nutiestas vidutinio slėgio dujotiekis. Apytikriai už 0,6 km į pietus nuo veiklavietės
yra dujų skirstymo stotys A. Panerių DSS Nr. 1 ir A. Panerių DSS Nr. 2.
Elektra:
 apytikriai už 0,8 km į šiaurės vakarus nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos yra ETP 110/10kV Jočionių
transformatorių pastotė. Verslo, gamybos, pramonės teritorijoje, kurioje planuojame vykdyti ūkinę veiklą, nutiesta 2x110
kV elektros oro linija.
Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojame pagal poreikius naudotis jau esama infrastruktūra.
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Artimiausios urbanizuotos teritorijos.
Gyvenamosios teritorijos.
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Vilniaus miesto verslo, gamybos ir pramonės teritorijoje. Pagal Vilniaus miesto bendrojo
plano brėžinį „Nr. 3.1 Gyvenamosios teritorijos“, planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į 29 Vilniaus miesto rajoną – Gariūnus.
Artimiausios urbanizuotos teritorijos nuo planuojamos veiklavietės nutolusios:
 į pietvakarius Liudvinavos gyvenvietės (Vilniaus miesto dalis) pirmieji gyvenamieji namai apytikriai per 0,8 km;
 į pietvakarius Mūrinės vokės gyvenvietės (Vilniaus miesto dalis) pirmieji gyvenamieji namai apytikriai per 1,37 km;
 į vakarus Kulokiškių gyvenvietės (Vilniaus miesto dalis) pirmieji gyvenamieji namai apytikriai per 1,41 km;
 į šiaurės vakarus Grigiškių gyvenvietė (Vilniaus miesto dalis) pirmieji gyvenamieji namai apytikriai per 2,15 km;
 į šiaurės vakarus Neravų gyvenvietės (Vilniaus miesto dalis) pirmieji gyvenamieji namai apytikriai 2,23 km;
 į rytus Justiniškių mikrorajono (Vilniaus miesto dalies) pirmieji gyvenamieji namai apytikriai per 3,02 km.
Pramoninės teritorijos.
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius atitinkančioje
teritorijoje, žymimoje PV 2.4.2, t.y. planuojama veikla bus vykdoma Vilniaus miesto verslo, gamybos ir pramonės teritorijoje. Į pietus teritorija
ribojasi su kita verslo, gamybos ir pramonė teritorija - PV 3.3.2, o šiaurės rytu kryptimi nuo tokios pačios paskirties teritorijos PV 2.3.4 atskiria
medžių ir miškų linija.
Rekreacinės teritorijos.
Pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą ūkinė veikla bus vykdoma Vilniaus miesto verslo, gamybos ir pramonės teritorijoje. Šiaurės
ir šiaurės rytų kryptimi teritorija ribojasi su vidutinio ir mažo rekreacinio potencialo teritorija. Artimiausia saugoma teritorija (Vokės
hidrografinis draustinis) nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolusi apytikriai per 1 km. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija – Neries upė nutolusi
– apytikriai per 2,6 km.
Visuomeninės paskirties teritorijos.
Artimiausi visuomeninės paskirties objektai nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolę per:
 2,16 km - Liudvinavo pagrindinė mokykla;
 į pietvakarius 0,8 km - artimiausias gyvenamasis namas;
 3,68 km – Grigiškių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė;
 2,8 km - ikimokyklinio ugdymo mokykla Grigiškių lopšelis-darželis "Lokiuko giraitė“.
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UAB „Vilanpa“ planuojama ūkinė veikla nėra antrinių žaliavų perdirbimo veikla, taip pat nėra planuojam a eksploatuoti atliekų deginimo
įrenginius, todėl vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių priedo nuostatomis todėl veiklai sanitarinė
apsaugos zona nėra nustatoma. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 Dėl specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo 206 punktu UAB „Vilanpa“ planuojamai vykdyti veiklai nustatomos sanitarinės apsaugos zonos,
taikomos pavojingų atliekų laikino saugojimo aikštelėms, t.y.:

Gyvenamieji kvartalai, gyvenvietės,
sodybos
Miškai
Žemės ūkio naudmenos (ganyklos, dirbama
žemė)
Ruožai upių, kurių baseino plotas didesnis
kaip 100 kv. kilometrų
Natūralios upės, kurių baseino plotas
mažesnis kaip 100 kv. kilometrų, ir
sureguliuotos upės, kurių baseino plotas
didesnis kaip 10 kv. kilometrų
Sureguliuotos upės, kurių baseino plotas
mažesnis kaip 10 kv. kilometrų, ir
melioracijos kanalai
Ežerai ir tvenkiniai, kurių baseino plotas
didesnis kaip 100 hektarų
Ežerai ir tvenkiniai, kurių baseino plotas
mažesnis kaip 0,5 hektaro
Ežerai ir tvenkiniai, kurių baseino plotas
nuo 0,5 hektaro iki 100 hektarų

Sanitarinės apsaugos
zonos dydis (metrais)
500
100
100
500
300

200

500
200
300

UAB „Vilanpa“ planuojama ūkinė veikla nėra antrinių žaliavų perdirbimo veikla, taip pat nėra planuojam a eksploatuoti atliekų deginimo
įrenginius, todėl vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių priedo nuostatomis veiklai sanitarinė apsaugos
zona nėra nustatoma. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 Dėl specialiųjų žemės ir miško
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naudojimo sąlygų patvirtinimo 206 punktu UAB „Vilanpa“ planuojamai vykdyti veiklai nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, taikomos
pavojingų atliekų laikino saugojimo aikštelėms, t.y. 500 m (iki gyvenamųjų kvartalų).
Sanitarinė apsaugos zona bus nustatoma poveikio visuomenės sveiktai vertinimo metu. Poveikio visuomenės sveiktai vertinimas bus
atliekamas, gavus atitinkamas išvadas iš Vilniaus visuomenės sveikatos centro, dėl PŪV poveikio visuomenės sveiktai vertinimo būtinumo.
20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius (naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens
vandenvietes), įskaitant dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių
duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/)
Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje, adresu Lentvario g. 13A, Vilnius, pagal geologijos informacijos sistemos duomenų bazėje
pateiktą informaciją, nėra eksploatuojamų ir išžvalgytų naudingųjų iškasenų ir mineralinio vandens vandenviečių. Požeminio vandens
vandenvietės Nr. 6892 yra už 0,09, o Nr. 6893 - už 0,11 km (3 pav.). Artimiausias naudingųjų iškasenų telkinys (smėlio ir žvyro karjeras) yra už
1,4 km į šiaurės rytus ( 4 pav.). Artimiausias geriamojo gėlo vandens gręžinys yra per 0,52 km. Geotopų planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje
ir gretimose nėra. Artimiausi geotopai nuotolę į šiauręs rytus per 2,53 km – Gariūnų sifozinis cirkas ir per 2,36 km – Bagdo kalva (pav. 5).
Geologinių procesų ir reiškinių taip man nenustatyta. Artimiausi reiškiniai (nuošliaužos), nuo planuojamos veiklavietės, užfiksuoti į šiaurės
vakarus už 1,32 km ir į pietvakarius - už 1,66 km (6 pav.).
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Analizuojama vieta

3 pav. iškarpa iš Lietuvos gręžinių žemėlapio
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Analizuojama vieta

4 pav. iškarpa iš Lietuvos naudingųjų iškasenų telkinių registro žemėlapio
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5 pav. iškarpa iš Lietuvos geotopų registro žemėlapio
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6 Pav. iškarpa iš Lietuvos geologinių reiškinių ir procesų registro žemėlapio
21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą, vadovautis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos
ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec (2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos
įgyvendinimo gairių nuostatomis, Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu (http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos
Respublikos
kraštovaizdžio
erdvinės
struktūros
įvairovės
ir
jos
tipų
identifikavimo
studija
(http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės
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struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3,
V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.
Pagal Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapį, planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į slėnių kraštovaizdį. Lietuvos
kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje teritorija nurodyta, kaip vidutinės vertikalios sąskaidos (kalvotas bei išreikštų slėnioų
kraštovaizdis su 3 lygmenų videotopų kompleksais) vyraujančių pusiau uiždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis, kurio erdvinėje
struktūroje išreikšti tik horizontalūs dominantai -V2H1-b (7 pav.). Ši teritorija pagal Vilniaus miesto Bendrąjį planą patenka į Verslo, pramonės
ir gamybos teritoriją.

Analizuojama
vietavieta
Analizuojama

7 pav. Iškarpa iš Lietuvos kraštovaidžio vizualinio struktūros žemėlapio
22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas,
kurios registruojamos STK (Saugomų teritorijų valstybės kadastras) duomenų bazėje (http://stk.vstt.lt) ir šių teritorijų atstumus nuo
planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos
prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų
reikalavimus.
81

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Vilniaus miesto Verslo, pramonės ir gamybos teritorijoje. Teritorija nepapuola į saugomų
teritorijų ribas. Artimiausia saugoma teritorija, t.y. Vokės hidrografinis draustinis draustinis, nutolęs į vakarus apytikriai per 1 km, į pietus per
2,4 km nutolęs Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis. Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija, t.y. Neries
upė, nutolusi į pietus per 2,6 km. Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos apie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“
teritorijai išvados nereikia.

Analizuojama vieta

8 pav. iškarpa iš Lietuvos saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapio
23. Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas,
jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų
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rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar
sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopų buferinį pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas).
Analizuojama teritorija yra Vilniaus miesto Verslo, gamybos ir pramonės teritorijoje. Artimiausi miškai įtraukti į miškų kadastrą, nuo
planuojamos ūkinės veiklos artimiausi miškai nutolę į šiaurę didesniu nei 0,17 km atstumu, į rytus – didesniu nei 0,32 km.
Artimiausia pelkė (žemapelkė), įtraukta į Lietuvos pelių (durpynų) žemėlapį nuo planuojamos veiklavietės nutolusi į šiaurę toliau nei 4,7 km.
Pagal Lietuvos pelkių ir durpynų žemėlapį artimiausia durpinga teritorija nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi daugiau nei 2,07
km (9 pav.).

Analizuojama vietovė

9 pav. iškarpa iš Lietuvos pelkių ir durpynų žemėlapio.
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Pagal SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje pateiktą informaciją analizuojamoje teritorijoje nėra užfiksuota jokia
saugoma gamtiniu požiūri svarbi rūšis. Artimiausios saugoma rūšis, t.y. raudonoji gegūnė nuo planuojamos veiklavietės nutolusios daugiau nei
1,17 km, radavietės kodas – AUG-DACINC044677. Raukšlėtojo geltonkežio augimvietės nutolusios daugiau nei 1,6 km. Veiklavietės sąsaja su
biotopais nurodyta žemiau pateiktame Lietuvos biotopų žemėlapio iškarpoje (10 pav.).
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Analizuojama veiklavietė

10 pav. iškarpa iš Lietuvos biotopų žemėlapio
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24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir
mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan.
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Vilniaus miesto Verslo, pramonės ir gamybos teritorijoje, todėl į jautrias aplinkos apsaugos
požiūriu teritorijas nepatenka. 11 pav. pateikiama iškarpa iš Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinio M1:10000 (šaltinis:
www.geoportalas.lt). Artimiausia aplinkosauginiu požiūriu jautri teritorija, kurioje taikomi miško naudojimo apribojimai, nutolusi į šiaurės
vakarus per 0,66 km. Artimiausia draustinio, rezervato riba nutolusi į pietus apytikriai per 1 km.
LEGENDA

Analizuojama vieta

11 pav. iškarpa iš Lietuvos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų registro žemėlapio
Nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos, adresu Lentvario g. 13A, Vilnius, gretimame sklype, esančiame šiaurės kryptimi, yra įrengti du
požeminio vandens gręžiniai : Nr. 6892, nutolęs per 0,09 km ir Nr. 6893 nutolęs per 0,11 km (3 pav.), kurie yra neveikiantys, nėra naudojami
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ir kuriais išgaunamas vanduo netiekiamas į vandentiekio sistemą. Gręžiniai yra uždaro tipo ir neturi ryšio su atmosferos krituliais, paviršiniu ir
gretimų sluoksnių požeminiu vandeniu. Tokio tipo gręžiniams yra nustatyta 5 m griežto režimo apsaugos juosta. Planuojamos ūkinės veiklos
veiklavietės teritorija nepapuola į gręžinių apsaugos juostas. Visa veikla bus vykdoma uždarose patalpose, todėl pavojingų atliekų išsiliejimo
atvejai į atvirą teritoriją, kurių metu teršalai patektų į gruntinius ir požeminius vandenis – nenumatoma, todėl numatomoje vietoje yra galimybė
vykdyti planuojamą ūkinę veiklą ir įtakos esamoms vandenvietėms neturės.
25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų),
jei tokie duomenys turimi.
Informacija apie teritorijos taršą praeityje - neturima.
26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks
suformuotas, ribos).
Apgyvendintos teritorijos nuo įmonės veiklos teritorijos nutolusios:
 Mūrinė Vokė į pietvakarius apie 1,4 km atstumu;
 Kulokiškės į pietus 1,43 km atstumu;
 Liudvinavas į pietvakarius 0,8 km atstumu;
 Grigiškės į šiaurės vakarus 2,2 km atstumu;
 Smigliai į šiaurę 3,2 km atstumu;
 Jankiškės į rytus 2,96 km atstumu;
 Lazdynėliai į šiaurės rytus 3,25 km atstumu.
27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios registruotos Kultūros vertybių registre
(http://kvr.kpd.lt/heritage), ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Vilniaus miesto Verslo, pramonės ir gamybos teritorijoje, todėl teritorijoje nėra nekilnojamų
kultūros vertybių, kurios registruotos Kultūros vertybių registre. Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės (12 pav.):
1. Gamybinių statynių kompleksas (kodas 27467) – 1,19 km;
2. Grigiškių akveduko statinys (kodas 14741) – 1,96 km;
3. Grigiškių piliakalnis (kodas 33233) – 2,27 km;
4. Gariūnų piliakalnis (kodas 38301) – 2,48 km;
5. Panerių žudynių vieta ir kapai II (kodas 32414) - 2,67 km;
6. Panerių piliakalnis (kodas 33086) - 2,98 km;
7. Panerių piliakalnis II (kodas 33087) – 3,12 km;
8. Senojo Vilniaus- Kauno kelio atkarpa (kodas 31873) – 3,63 km.
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12 pav. iškarpa iš Lietuvos kultūros vertybių registro žemėlapio
IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS
28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų,
kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sąveikaujantis,
trumpalaikis, vidutinės trukmės, ilgalaikis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos
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metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis
bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją,
nuošliaužas); bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra
gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti
vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį); galimybę
veiksmingai sumažinti poveikį:
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Vilniaus miesto Verslo, pramonės ir gamybos teritorijoje, adresu Lentvario g. 13A, Vilnius,
uždarose patalpose, todėl reikšmingo poveikio aplinkos veiksniams nenumatomas. Artimiausias gyvenamasis namas nuo planuojamos ūkinės
veiklos teritorijos nutolęs apytikriai per 0,8 km, todėl gyventojams tiesioginis ar netiesioginis poveikis nebus daromas. Visa ūkinė veikla bus
vykdoma uždarose patalpose laikantis PA ir NA laikymą ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų bei bus imtasi visų priešgaisrinės saugos
reikalavimų, todėl avarijų, kurių metu būtų daromas poveikis aplinkos veiksniams, tikimybė - labai maža. Taip pat dėl šių priežasčių planuojama
ūkinė veikla neturės poveikio ir kitoms vykdomos ūkinėms veikloms gretimose teritorijose.
28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai,
gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų (pvz.,
vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų,
statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai:
Artimiausias gyvenamasis namas nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs apytikriai per 0,8 km, artimiausios gyvenamosios
(urbanizuotos) teritorijos apytikriai nutolusios per 0,8 km, rekreacinės ir visuomeninės teritorijos – apytikriai per 1 km ir daugiau (detalesnė
informacija aprašyta 19, 22, 26 ir 27 punktuose), todėl gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai, rekreacinėms teritorijoms tiesioginis ar
netiesioginis poveikis nenumatomas. Transporto srautas padidės nežymiai, todėl oro taršos padidėjimas nenumatomas. Cheminė aplinkos tarša
vykdant planuojamą ūkinę veiklą nenumatoma, nes pavojingos atliekos bus laikomos patalpose, sandariose talpose, atspariose atliekų poveikiui
ir tik patalpose. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramoniniame rajone, įtakos gyventojų demografijai neturės. Išplėtus ūkinę veiklą gali
atsirasti galimybė įdarbinti aplinkinių gyvenviečių gyventojus.
Ūkinė veikla bus vykdoma uždarose patalpose Dėl planuojamos ūkinės veiklos stacionarių oro taršos šaltinių nenumatoma. Patalpų šildymui
kuras nenaudojamas. Planuojamos ūkinės veiklos metu tvarkomos atliekos bus laikomos sandariose talpose, rezervuaruose, supakuotos, todėl
oro taršos nesudarys. Veiklavietėje naudojami 3 mobilūs taršos šaltiniai. Papildomų mobilių taršos šaltinių dėl planuojamos ūkinės veiklos
nenumatoma.
Planuojamas teršiančių medžiagų iš mobilių taršos šaltinių, kiekis:
Teršiančios medžiagos “k” kiekis sudegus “i” rūšies degalams apskaičiuojamas:
W(k,i) = m(k,i) x Q(i) x K1(k,i) x K2(k,i) x K3(k,i),
Kur:
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m(k,i) - lyginamasis teršiančios medžiagos “k” kiekis sudegus “i” rūšies degalams (kg/t),
Q(i) - sunaudotas “i” rūšies degalų kiekis (t);
K1(k,i) - koeficientas, įvertinantis mašinos variklio, naudojančio “i” rūšies degalus, darbo sąlygų įtaką teršiančios medžiagos “k” kiekiui;
K2(k,i) - koeficientas, įvertinantis mašinos, kuri naudoja “i” rūšies degalus, amžiaus įtaką teršiančios medžiagos “k” kiekiui;
K3(k,i) - koeficientas, įvertinantis mašinos, naudojančios “i” rūšies degalus, konstrukcijos ypatumų įtaką teršiančios medžiagos “k” kiekiui.
Dyzelinas
Q=12 t
M=1,1 (Miestas, krovininiai)
R= 3-8 m.
K3 – patobulinimų nėra
Koeficientų reikšmės pateiktos žemiau esančioje lentelėje:
m co = 0,13
m NOx =
m CnHn =
m CnHn =
0,0313
0,047
0,001
K1co=1,273 K1NOx=1,011 K1
K1SO2=1
CnHn=1,04*
K2co=1,25 K2NOx=1,05
K2 CnHn =1,4 K2 SO2=1
K3co=1
K3 NOx =1
K3 CnHn =1
K3 SO2=1

m kd =
0,0043
K1kd=0,769
K2 kd=1,1
K3 kd=1

CO=12*0,13*1,273*1,25*1=2,482 (t)
NOx=12*0,0313*1,011*1,05*1=0,398 (t)
CnHn=12*0,047*1,04*1,4*1=0,821 (t)
SO2=12*0,001*1*1*1=0,012 (t)
Kietosios dalelės =12*0,0043*0,769*1,1*1=0,044 (t)
Sunaudoja- Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis
Kiekis,
Pavadinimas
mo kuro
Kietosios
vnt.
CO
NOx CnHm SO2
kiekis, t/m.
dalelės
1
2
3
4
5
6
7
8
Autotransportas
…20152025…m.
Automobiliai,
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naudojantys:
a) benziną
b) dyzeliną
c) suskystintas
dujas
d) suslėgtas
gamtines dujas
e) kt. degalus

2

12

2,482 0,398 0,821 0,012

0,044

28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo
pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių
išnykimas ar pažeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui:
Planuojamos ūkinė veiklos metu neigiamas poveikis biologinei įvairovei, gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi nenumatomas.
Visa veikla bus vykdoma Vilniaus miesto Verslo, gamybos ir pramonės teritorijoje, uždarose patalpose.
28.3. poveikis žemei ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių
gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimo:
Veiklos metu visos pavojingos atliekos bus tvarkomos ir laikomos pastatuose. Tokiu būdu, siekiant atliekų sąlyčio su kritulių ar lietaus
vandeniu prevencijos, užkertamas kelias vandenų ir dirvožemio taršai. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nenumatomi didelės apimties
žemės darbai, gamtos išteklių naudojimas, pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimas.
28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui,
žvejybai, navigacijai, rekreacijai):
Planuojamos ūkinės veiklos technologinio proceso metu nesusidarys nuotekos, todėl planuojamos veiklos metu poveikis vandeniui ir
pakrančių zonoms nenumatomas.
28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui):
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Visi įrengimai, kurie bus naudojami technologinių procesų metų, naudos tik elektros energiją, bus atliekamas rankinis darbas, todėl PŪV
technologinio proceso metu poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms nenumatomas.
28.6. poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais,
ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas):
Planuojama ūkinė veikla neturės jokio poveikio nekilnojamosioms kultūros ar kitokioms vertybėms, rekreaciniams ištekliams, estetinias
kraštovaizdžio pokyčiams, taip pat neturės ir poveikio reljefo pokyčiams.
28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo
triukšmo, vibracijos, numatomi apribojimai nekilnojamajam turtui):
Dėl planuojamos ūkinės veiklos, neigiamas poveikis materialinėms vertybėms nenumatomas.
28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, spinduliuotės).
Dėl planuojamos ūkinės veiklos, neigiamas poveikis kultūros paveldo objektams nenumatomas
29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.
Dėl analizuojamos planuojamos ūkinės veiklos, galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai nenumatomas.
30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl
ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).
Dėl analizuojamos planuojamos ūkinės veiklos, galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia poveikio
aplinkai vertinimo pažeidžiamumo rizika dėl ekstremalių įvykių ir/ar ekstremalių situacijų nenumatoma.
31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.
Planuojamos ūkinės veiklos metu tarpvalstybinis neigiamas reikšmingas poveikis nenumatomas.
32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo
neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.
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Planuojamos ūkinės veiklos metu bus imtasi visų reikiamų priemonių norint išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba
užkirsti jam kelią:
 visi planuojamos ūkinės veiklos darbai bus atliekami tik patalpose, kuriose yra betoninė danga, užtikrinta darbų ir priešgaisrinė
sauga užkertanti kelią atliekų nuotėkiams į aplinką;
 pavojingos atliekos bus laikomos sandariose, atmosferos krituliams nepasiekiamose talpose;
 visą pavojingų atliekų saugojimo laiką bus užtikrinama konteinerių bei kitų talpų stovio ir hermetiškumo kontrolė, taip pat
numatyta galimybė saugiai perkrauti atliekas iš avarinių, susidėvėjusių talpų ir konteinerių į patikimas, reikalavimus atitinkančias
talpas;
 atliekos bus perduodamos tolesniems atliekų tvarkytojams užsiregistravusiems Atliekų tvarkytojų valstybės registre;
 atliekos bus saugomos laikantis Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių ir darbų saugos reikalavimų.

PRIEDAI
1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;
2. Patalpų nuomos sutartis;
3. Žemės sklypo planas;
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