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PARAIŠKA 
TARŠOS LEIDIMUI PAKEISTI


					[3] [0] [2] [0] [3] [1] [5] [6] [3]
					(Juridinio asmens kodas)





UAB „ALOBERA MEDIENA“,
Pašilės g. 3a, Giedraičiai, Molėtų r., tel.: 8 383 55266, faks.: 8 455 00422, el. p. info@alobera.lt
 (Veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)


UAB „Alobera mediena“ medienos gaminių ir šiluminės energijos gamyba savoms reikmėms katilinėje, deginant biokurą, Pašilės g. 3a, Giedraičiai, Molėtų r.,
 (ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)



Įrenginys atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 2.2. punkto reikalavimus: „naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuriame yra kietuoju kuru kūrenamas katilas, kurio kūryklos šiluminis našumas yra lygus arba didesnis negu 0,5 MW, bet nesiekia 20 MW“;

 (nurodoma, kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)


UAB „Alobera mediena“ direktoriaus pavaduotojas komercijai Karolis Pilipauskas, tel.: 8 686 50599
 (kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)









BendroJI PARAIŠKOS DALIS


(informacija pagal Taisyklių 18 punktą)

BENDROJI PARAŠKOS DALIS
(informacija pagal Taisyklių 18 punktą)

18.1. veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens duomenys, ūkinės veiklos objekto pavadinimas ir adresas;
UAB „Alobera mediena“, įmonės kodas - 302031563, Lentvario g. 14a, Vilnius. Kontaktini asmuo - direktoriaus pavaduotojas komercijai Karolis Pilipauskas, tel.: 8 686 50599. UAB „Alobera mediena“ medienos gaminių ir šiluminės energijos gamyba savoms reikmėms katilinėje, deginant biokurą, Pašilės g. 3a, Giedraičiai, Molėtų r.
Įmonės registracijos pažymėjimas pateikiamas paraiškos 1 priede. 

18.2. trumpa aprašomojo pobūdžio informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą (išleidimą), nurodant jų eksploatacijos pradžią, įrenginių techninius parametrus, nepriklausomai nuo to, ar tie įrenginiai atitinka Taisyklių 4.4 papunktį, įskaitant įrenginiuose naudojamas technologijas, jų pajėgumus, juose vykdomą veiklą, naudojamas medžiagas ir mišinius; išmetamų (išleidžiamų) teršalų šaltinius, išmetamus (išleidžiamus) teršalus;
Įrenginys atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 2.2. punkto reikalavimus: „naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuriame yra kietuoju kuru kūrenamas katilas, kurio kūryklos šiluminis našumas yra lygus arba didesnis negu 0,5 MW, bet nesiekia 20 MW“.
UAB „Alobera“ apdirba medieną iš Sibiro eglės ir maumedžio. Lentos iš Rusijos atvežamos neobliuotos ir nedžiovintos. Įmonėje lentos rūšiuojamos, džiovinamos, pjaunamos ir obliuojamos. Garas į džiovyklą patenka iš katilinės. Katilinėje eksploatuojamas vienas biokuro katilas, kuris kūrenamas įmonės ūkinės veiklos metu susidarančiomis medienos pjuvenomis. Šiluminė energija naudojama džiovykloje. Gamybiniame bare lentos pjaunamos išilginio pjovimo ir daugiapjūklėmis staklėmis bei obliuojamos. 
Šiluminės energijos gamyba katilinėje vykdoma nuo 2012 metų.
UAB „Alobera mediena“ eksploatuoja katilinę su 1,4 MW šiluminio našumo katilu „Polzenith HO/R/ST“, kūrenamu medienos pjuvenomis. Šiluma, naudojama gamybos technologinėms reikmėms ir patalpų šildymui.
Pagrindiniai aplinkos oro taršos šaltiniai objekte yra:
	Katilinė, t. š. Nr. 001. Šiluminis našumas – 1,4 MW. Kuras – medienos pjuvenos. Į aplinkos orą išsiskiria anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), sieros dioksidas (A) ir kietosios dalelės (A). 
	Lentų obliavimo cechas, t. š. Nr. 002. Obliavimo staklės „WEINIG HYDROMAT“. Kietųjų dalelių (C) sulaikymui obliavimo ceche yra įrengtas ciklonas. Per metus į aplinkos orą patenka 0,946 t kietųjų dalelių (C).
	Lentų pjovimo cechas, t. š. Nr. 003. Ceche įrengtos išilginio pjovimo staklės ir daugiapjūklės obliavimo staklės. Kietųjų dalelių (C) sulaikymui lentų pjovimo ceche yra įrengtas ciklonas. Per metus į aplinkos orą patenka 0,701 t kietųjų dalelių (C).

Pagal 2014 metais atliktą aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą per metus iš UAB „Alobera 
mediena“ išmetama 6,191 t teršalų, iš kurių: 4,544 t katilinės teršalai (001 t.š.), 0,946 t lentų obliavimo ceche susidarantys teršalai (002 t.š.) ir 0,701 t lentų pjovimo ceche susidarantys teršalai (003 t.š.).
Vykdant ūkinę veiklą susidaro gamybinės ir aptarnavimo atliekos. Eksploatuojami automobiliai techniškai tvarkomi autoservisuose, įmonėje atliekų nesusidaro. Visos objekte susidarančios atliekos  yra tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytais reikalavimais ir perduodamos atliekų tvarkymo teisę turinčioms įmonėms.
Objekto ūkinės veikos, tai yra medienos apdirbimo metu, susidaro iki 1700 t pjuvenų per metus. Dalis įmonėje susidariusių pjuvenų deginama įmonės katilinėje, kita dalis - parduodama. Pagal 2012 m. sausio 17 d. Nr. D1-46/4-63 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymą „Dėl gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų aprašo patvirtinimo“ objekto ūkinėje veikloje susidarančios pjuvenos yra gamybos liekanos, kurios priskiriamos prie šalutinių gamybos produktų, nes atitinka įsakymo II dalies 4 punkto kriterijus, tai yra gamybos liekanos susidaro gamybos proceso metu, gamybos liekanų naudojimas yra žinomas, gamybos liekanos gali būti panaudotos tiesiogiai ir gamybos liekanos naudojimas yra teisėtas.
Vandenį buities ir gamybos reikmėms įmonė paima iš centralizuotų miesto vandentiekio tinklų. Geriamąjį vandenį pagal nekilnojamųjų daiktų subnuomos sutartį tiekia UAB „Anthalit“. Per metus paimama ir sunaudojama  apie 600 m3 vandens, iš kurių 540 m3 sunaudojama gamybos reikmėms, 60 m3 – buities reikmėms. Sutarties kopija pateikiama paraiškos 6 priede.
Vykdant ūkinę veiklą įmonėje susidaro buitinės nuotekos. Gamybinių nuotekų nesusidaro. Per metus susidaro ~ 60 m3 buitinių nuotekų, kurios valomos nuotekų biologinio valymo pratekamojo tipo įrenginiuose „NV-2a“ (projektinis našumas – 1,44 m3/d, 525,6 m3/m) ir išleidžiamos į gamtinę aplinką (gruntą). 
Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo pastatų stogų, privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelės bei kitų kietųjų (asfaltuotų/betonuotų) dangų patekusios ant sklypo teritorijoje esančių žaliųjų plotų susigeria į gruntą. Paviršinės nuotekos neužterštos pavojingomis medžiagomis ir be valymo ir kokybės kontrolės patenka į gamtinę aplinką. Nevalytos paviršinės nuotekos nuo kietųjų dangų, kadangi jų užterštumas (BDS7 4,6 – 11,5 mg/l, naftos produktai iki 1 mg/l, skendinčios medžiagos 10 - 25 mg/l) neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente ir Nuotekų tvarkymo reglamente į gamtinę aplinką išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms nustatytų normatyvų. 
Taršos leidimo pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 1 dalies punktus nereikia, specialioji Taršos leidimo dalis „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ nepildoma.

18.3.  įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami (išleidžiami) teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus (išleidžiamus) teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;
UAB „Alobera mediena“ įsikūrusi Pašilės g. 3a, Giedraičiai, Molėtų r.. 
Įmonės teritorija yra neapgyvendintoje teritorijoje. Įmonės sanitarinėje zonoje nėra mokymo įstaigų. Sklypas neturi istorinės – kultūrinės ir rekreacinės vertės, nėra valstybinių rezervatų, nacionalinių ar regioninių parkų, gamtos draustinių ir kitų saugotinų teritorijų apsauginėje zonoje ar juostoje bei įmonių sanitarinėse zonose. Į šiaurės rytus yra išsidėstę Giedraičių miesto gyvenamieji namai. 
Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 4.2 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija). ADMS 4.2 modeliavimo sistema įraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200). 
Skaičiavimuose naudoti 2010-2014 m. meteorologiniai duomenys iš Utenos meteorologinės stoties. Duomenys buvo užsakyti Lietuvos hidrologijos ir meteorologijos tarnyboje. Tarnyba pateikia meteorologinius duomenis 3 val. skiriamosios gebos. Siekiant pritaikyti duomenis programos poreikiams ir skaičiuoti valandines teršalų pažemio koncentracijų vertes, tarpinės vienos valandos reikšmės buvo užpildomos interpoliavimo būdu. Skaičiavimui naudotos vėjo krypties, vėjo greičio, temperatūros ir debesuotumo vertės.
Skaičiavimai buvo atliekami 2 km pločio ir 2 km ilgio kraštinės kvadratiniame sklype. Lietuvos koordinačių sistemoje šio sklypo koordinatės yra: X(578674 - 580674), Y(6103932 - 6105932). Skaičiavimo lauke koncentracijos skaičiuojamos 50 taškų horizontalios ašies kryptimi ir 50 taškų vertikalios ašies kryptimi.
Foninis vietovės užterštumas. Vadovaujantis AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2018-03-06 raštu Nr. (28.5)-A4-2087 vietovės foniniam užterštumui naudojamos Utenos regiono santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, pateikiamos puslapyje www.gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“.
Iš katilinės išmetamų teršalų kiekiai paraiškoje skaičiuojami vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos (anglų kalba – EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook, 2016), kuri įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 patvirtintų metodikų sąrašą. 
Raštas ir foninio užterštumo duomenys pateikiami paraiškos 2 priede.
Teršalų sklaidos modeliavimo duomenys pateikiami paraiškos 3 priede.
Gautos pažemio koncentracijos lygintos su ribinėmis vertėmis, patvirtintomis LR AM ir LR SAM 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitime Nr. D1-329/V-469 (V.Ž., 2007, Nr. 67-2627). Šiame dokumente nurodytos pagal nacionalinius kriterijus ribojamų teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės. 
Pagal ES kriterijus normuojamų teršalų ribinės vertės patvirtintos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, Nr.106-3827), 2002 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 544/508 „Dėl Ozono aplinkos ore normų ir vertinimo taisyklių nustatymo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4731) ir 2006 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. D1-153/V-246 „Dėl aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu“ (Žin., 2006, Nr. 41-1486). 

18.4. priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo (išleidimo) iš įrenginio prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, iš įrenginio išmetamo (išleidžiamo) teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;
Įmonės darbuotojų statusas, pavaldumas bei pareigos pagal jų kompetenciją aprašytos jų pareiginėse nuostatuose. Šiuose nuostatuose, priklausomai nuo darbuotojų vykdomos veiklos bei jų atsakomybės lygio, tarp kitų pareigų nurodomos pareigos ir įsipareigojimai, susiję su vykdoma įmonėje aplinkos apsaugos veikla. 
Už bendrą aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą UAB „Alobera mediena“ atsako direktorius. 
Bendrovės vadovybė, daug dėmesio skirdama aplinkosaugai, laikosi ir įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir imasi bei imsis atsakomybės už šių tikslų įgyvendinimą.
Bendrovėje taikomos ūkinės veiklos aplinkosauginės priežiūros priemonės apima šiuos veiksmus:
- nuolatinis aplinkos apsaugos būklės įmonėje kontroliavimas;
- bendrovės vykdomos ūkinės veiklos daromo poveikio aplinkai nustatymas ir mažinimas;
- racionalus energetinių ir gamtinių išteklių vartojimas;
- ūkinės veiklos vykdymas vadovaujantis aplinkosauginių dokumentų principais.
Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo pastatų stogų, privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelės bei kitų kietųjų dangų patekusios ant sklypo teritorijoje esančių žaliųjų plotų susigeria į gruntą. Paviršinių nuotekų valymo įrenginių objektas neeksploatuoja. Nevalytos paviršinės nuotekos nuo kietųjų dangų, kadangi jų užterštumas (BDS7 4,6 – 11,5 mg/l, naftos produktai iki 1 mg/l, skendinčios medžiagos 10 - 25 mg/l) neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente ir Nuotekų tvarkymo reglamente į gamtinę aplinką išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms nustatytų normatyvų.
Objekte susidariusios buitinės nuotekos (~ 60 m3/metus) yra valomos biologinio valymo įrenginiuose „NV-2a“ (projektinis našumas – 1,44 m3/d, 525,6 m3/m) ir išleidžiamos į gamtinę aplinką (gruntą). 

18.5. planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir preparatus bei kurą, sąrašai, jų kiekis, rizikos/pavojaus bei saugumo/atsargumo frazės, saugos duomenų lapai;
Kaip katilinės kuras objekte yra naudojamos biokuras (medienos pjuvenos). 
Gamyboje naudojamu eglės ir maumedžio mediena.
Katilinėje naudojama druska (NaCl).
Objekte naudojamų žaliavų, pagalbinių medžiagų sąrašas ir kuro kiekiai pateikiami Paraiškos bendrosios dalies 1 lentelėje. 

18.6. įrenginyje numatytos (naudojamos) atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);
Vykdant ūkinę veiklą susidaro gamybinės ir aptarnavimo atliekos. Eksploatuojami automobiliai techniškai tvarkomi autoservisuose, įmonėje atliekų nesusidaro. Visos susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-85 patvirtintais Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2012, Nr. 16-697) ir vėlesniais jų pakeitimais. 
Objekto ūkinės veikos, tai yra medienos apdirbimo metu, susidaro iki 1700 t pjuvenų per metus. Dalis įmonėje susidariusių pjuvenų deginama įmonės katilinėje, kita dalis - parduodama. Pagal 2012 m. sausio 17 d. Nr. D1-46/4-63 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymą „Dėl gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų aprašo patvirtinimo“ objekto ūkinėje veikloje susidarančios pjuvenos yra gamybos liekanos, kurios priskiriamos prie šalutinių gamybos produktų, nes atitinka įsakymo II dalies 4 punkto kriterijus, tai yra gamybos liekanos susidaro gamybos proceso metu, gamybos liekanų naudojimas yra žinomas, gamybos liekanos gali būti panaudotos tiesiogiai ir gamybos liekanos naudojimas yra teisėtas. Planuojama, kad pjuvenos bus parduodamos ne kaip nepavojinga atlieka atliekų tvarkytojams, bet kaip žaliava įmonėms, kurios savo gamyboje naudoja pjuvenas, bet nėra atliekų tvarkytojai.


18.7. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei yra pateikta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“.
Vandenį buities ir gamybos reikmėms įmonė paima iš centralizuotų miesto vandentiekio tinklų. Geriamąjį vandenį pagal nekilnojamųjų daiktų subnuomos sutartį tiekia UAB „Anthalit“. Per metus paimama ir sunaudojama  apie 600 m3 vandens, iš kurių 540 m3 sunaudojama gamybos reikmėms, 60 m3 – buities reikmėms. Sutarties kopija pateikiama paraiškos 6 priede.
Vykdant ūkinę veiklą įmonėje susidaro buitinės nuotekos. Gamybinių nuotekų nesusidaro. Per metus susidaro ~ 60 m3 buitinių nuotekų, kurios valomos nuotekų biologinio valymo pratekamojo tipo įrenginiuose „NV-2a“ (projektinis našumas – 1,44 m3/d, 525,6 m3/m) ir išleidžiamos į gamtinę aplinką (gruntą). 
Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo pastatų stogų, privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelės bei kitų kietųjų (asfaltuotų/betonuotų) dangų patekusios ant sklypo teritorijoje esančių žaliųjų plotų susigeria į gruntą. Paviršinės nuotekos nebus užterštos pavojingomis medžiagomis ir be valymo ir kokybės kontrolės patenka į gamtinę aplinką. Nevalytos paviršinės nuotekos nuo kietųjų dangų, kadangi jų užterštumas (BDS7 4,6 – 11,5 mg/l, naftos produktai iki 1 mg/l, skendinčios medžiagos 10 - 25 mg/l) neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente ir Nuotekų tvarkymo reglamente į gamtinę aplinką išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms nustatytų normatyvų. 
Objektas neatitinka galimai teršiamos teritorijos reikalavimų, todėl Taršos leidimo pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 1 dalies punktus nereikia, specialioji Taršos leidimo dalis „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ nepildoma. 
181. Jei veiklos vykdytojas nori gauti leidimą kelių įrenginių ar jų dalių eksploatavimui, Taisyklių 18.5–18.9 papunkčiuose nurodytą informaciją paraiškoje turi pateikti atskirai (t. y. atskirose lentelėse) apie kiekvieną įrenginį, kurio eksploatavimui reikia turėti leidimą.
Veiklos vykdytojas neplanuoja eksploatuoti kelių įrenginių. 

18.8. informacija apie neįprastas (neatitiktines) įrenginio veiklos (eksploatavimo) sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos;
Neatitiktinės įrenginio veiklos sąlygos nesusidarys. Aplinkos kokybės normos viršijamos nebus.


Žaliavų, kuro ir cheminių medžiagų naudojimas gamyboje
1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos 
Eil. Nr.
Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas
Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus)
Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)
Planuojama naudoti
1.
Eglės ir maumedžio mediena
10000 m3/m
200,0 m3 lauko aikštelė
Gamyboje
2.
Medienos pjuvenos
1500,0 t/m
40,0 t atvira lauko aikštelė
Katilinės kurui
3.
Druska (NaCl)
600 m3/m
0,1 m3 uždaras sandėlis
Katilinėje



2 lentelė. Gamyboje naudojamos pavojingos medžiagos ir mišiniai
Bendra informacija apie cheminę medžiagą arba mišinį
Informacija apie pavojingą cheminę medžiagą (gryną arba esančią mišinio sudėtyje)
Saugojimas, naudojimas, utilizavimas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Preki-nis pavadi-
nimas
Medžia-
ga ar mišinys
Saugos duomenų lapo (SDL) parengimo (peržiūrėji-mo) data
Pavo-
jingos medžia-
gos pavadi-
nimas
Koncent-
racija mišinyje
EC ir CAS
Nr.
Pavojingumo klasė ir kategorija pagal klasifikavimo ir ženklinimo reglamentą 1272/2008
Pavojin-
gumo
frazė1
Vienu metu laikomas kiekis (t) ir laikymo būdas
Per metus sunaudo-jamas kiekis (t)
Kur naudoja-ma gamybo-
je
Nustatyti (apskai-čiuoti) medžiagos išmetimai (išleidi-mai)
Utili-zavi-mo būdas



























Gamyboje pavojingos medžiagos ir mišiniai nenaudojami, 2 lentelė nepildoma.





PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS



Priedas Nr.1 - Įmonės registracijos pažymėjimas ir nekilnojamojo turto registro išrašai;
Priedas Nr.2 - Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Utenos skyriaus raštas ir foninio užterštumo duomenys;
Priedas Nr.3 – UAB „Alobera mediena“ teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimo duomenys;
Priedas Nr.4 – Schema su pažymėtais aplinkos oro taršos šaltiniais;
     Priedas Nr.5 – Numatomos taršos į aplinkos orą skaičiavimai;
Priedas Nr.6 – Nekilnojamųjų daiktų subnuomos sutartis;
Priedas Nr.7 – Valstybės rinkliavos už taršos leidimo gavimą pavedimo kopija;













	


	Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių 2 priedo
2 priedėlis

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS


APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS 


1 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis 

Teršalo pavadinimas
Teršalo kodas
Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.
1
2
3
Azoto oksidai (A)
250
3,7485
Kietosios dalelės (A)
6493
0,7140
Anglies monoksidas (A)
177
5,3550
Sieros dioksidas (A)
1753
0,1964
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):
XXXXXXXX
-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):
XXXXXXXX
XXXXXXXXX

Iš viso:
10,0139















2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys
Įrenginio pavadinimas UAB „Alobera mediena“ šilumos gamybos įrenginys 1,4 MW 

Taršos šaltiniai
Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje
Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė,
val./m.
Nr.
koordinatės
aukštis,
m
išėjimo angos matmenys, m
srauto greitis,
m/s
temperatūra,
º C
tūrio debitas,
Nm3/s

1
2
3
4
5
6
7
8
001
X – 6104932
Y – 579674
18,0
0,4
4,82
81,7
0,47
8760

























3 lentelė. Tarša į aplinkos orą
Įrenginio pavadinimasUAB „Alobera mediena“ šilumos gamybos įrenginys 1,4 MW

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.
Taršos šaltiniai
Teršalai
Numatoma (prašoma leisti) tarša

Nr.
pavadinimas
kodas
vienkartinis
dydis
metinė,
t/m.




vnt.
maks.
iki 2030 m. sausio 1 d.
maks.
nuo 2030 m. sausio 1 d.

1
2
3
4
5
6
7
Katilinė
001
Anglies monoksidas (A)
177
mg/Nm3
4000
Nenormuojama
5,3550


Azoto oksidai (A)
250
mg/Nm3
750
650
3,7485


Sieros dioksidas (A)
1753
mg/Nm3
2000
Nenormuojama
0,1964


Kietosios dalelės (A)
6493
mg/Nm3
400
50
0,7140





Iš viso įrenginiui:
10,0139


Pastaba: Specialiosios paraiškos dalies „Aplinkos oro taršos valdymas“ vienkartiniai maksimalūs dydžiai (mg/Nm3) pateikiami vadovaujantis LAND 43-2013 reikalavimais (kietojo kuro katilams, kurių šiluminis našumas nuo 1 iki 20 MW), numatoma (prašoma leisti) metinė tarša (t/m) išskaičiuota pagal planuojamą sukūrenti biokuro (medienos pjuvenų) kiekį, t. y. 1500 t/m. 
Numatomos taršos skaičiavimai pateikiami paraiškos 5 priede.


4 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės. 
Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai neeksploatuojami, 4 lentelė nepildoma.


5 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms. 
Neatitiktinės veiklos sąlygos nesusidarys, 5 lentelė nepildoma.






 




deklaracija




Teikiu paraišką Taršos leidimui pakeisti.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.





Parašas: _____________________________________	Data: ____________
	(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)




__    DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS KOMERCIJAI KAROLIS PILIPAUSKAS
(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos (pildoma didžiosiomis raidėmis))









________________________________








