PARAIŠKA
TARŠOS LEIDIMUI PAKEISTI

140033557
(Juridinio asmens kodas)

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ Garažų g. 2, Klaipėda
Tel. 8 46 411559, faksas 8 46 411561, el. paštas: klap@klap.lt
(Veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ Garažų g. 2, Klaipėda
(ūkinės veiklos pavadinimas, adresas)

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir (ar)
laikomos atliekos, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu
tokiai veiklai reikia turėti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą;
(nurodoma, kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

Imantas Paliakas, tel.: +370 671 09876, el. paštas: edd@klap.lt
(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)
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BENDROJI PARAIŠKOS DALIS

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ šio metu vykdo veiklą Garažų g. 2, Klaipėdoje bei turi galiojantį Taršos leidimą Nr. (11.2)-3087A/2006/TL-KL.1-23/2015. Leidimą sudaro specialioji dalis – Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.
Paraiška Taršos leidimui pakeisti teikiama todėl, kad įmonė planuoja išplėsti savo veiklą ir vykdyti Klaipėdos miesto gatvių šlavimo darbus
specialiomis mašinomis. Kadangi šios mašinos nėra pritaikytos susikaupusių atliekų (gatvių valymo liekanų (20 03 03) ir biologiškai skaidžių
atliekų (20 02 01) iškratymui sąvartyne ar žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, įmonė planuoja gatvių valymo mašinose susikaupusias
atliekas laikyti įmonės teritorijoje (sandėliavimo aikštelėse), kurioje yra įrengta paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistema bei vykdomas
monitoringas. Sandėliavimo aikštelės įrengtos Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N21/2008 – 0098 pagrindu UAB „Klaipėdos autobusų
parkas“ išnuomotame 5,2652 ha ploto žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2101/0004:547, adresas – Garažų g. 2, Klaipėda, unikalus Nr. 44001766-4305, paskirtis – kita, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo objektų statybos.
Betoninio pagrindo sandėliavimo aikštelės įrengtos vakarinėje bendrovės teritorijos dalyje (žr. 2 Priede). Sandėliavimo aikštelių plotas sudaro 81
m2 39 m2 (bendras aikštelių ilgis 12 m, plotis 10 m). Betono pagrindas – 0,2 m storio, atraminės sienos – 1,2 m aukščio (žr. 3 Priede).
Teritorijoje planuojama atskirti lapus nuo gatvių valymo liekanų ir susikaupus didesniam kiekiui, kuris užpildo 15 – 20 m3 konteinerį, išvežti
galutiniam tvarkytojui priklausomai nuo atliekų tipo (20 03 03 ar 20 02 01). Planuojama teritorijoje vienu metu laikyti ne daugiau kaip 20 t gatvių
valymo liekanų (20 03 03) ir 5 t biologiškai skaidžių atliekų (pagrinde lapai ir smulkios šakelės) (20 02 01).
Taip pat paraiška teikiama, atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros 2020-01-03 raštą Nr. (30.4)-A4E-53. Dėl numatomų korekcijų esama
(pagrindinė) įmonės ūkinė veikla nesikeis. Bendroji paraiškos dalis nesikeis.
PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS

Priedo Nr.

Dokumento pavadinimas

1

Aplinkos apsaugos agentūros 2020-01-03 raštą Nr. (30.4)-A4E-53

2

Planas (schema)

3

Aikštelės įrengimo schema

4

Nekilnojamojo turto registrų centrinio duomenų banko išrašas
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SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS
ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS
1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.
Įrenginio pavadinimas UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ atliekų laikymo aikštelė Garažų g. 2, Klaipėda
Atliekos
Kodas

Pavadinimas

Patikslintas
pavadinimas

1

2

3

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas
Didžiausias vienu metu numatomas
Laikymo veiklos kodas (R13
laikyti bendras atliekų, įskaitant
ir (ar) D15)
apdorojimo metu susidarančių
atliekų, kiekis, t

4

5

Planuojamas tolimesnis atliekų
apdorojimas

6

Atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos

20 03 03

20 02 01

gatvių valymo liekanos sąšlavos, smulkūs
akmenukai, kitos
smulkios tipinės
gatvėse
susidarančios
atliekos
Biologiškai suyrančios Žaliosios
biodegraduojamos
atliekos
atliekos (lapai,
šakelės ir kt.)

20
R13

R12, R10, D1

5

R3

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo

2 lentelė nepildoma, nes atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo kodu S8.

3

3 lentelė. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos.
3 lentelė nepildoma, nes atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo R1-R11 kodais.
4 lentelė. Numatomos šalinti atliekos.
4 lentelė nepildoma, nes atliekos nebus šalinamos atliekų tvarkymo kodais D1-D7 ir D10, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.
5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.
5 lentelė nepildoma, nes atliekos nebus tvarkomos D8, D9, D13, D14, R12, S5 kodais
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SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS
ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS
PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS
1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.
1 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus tvarkomos kodais R13 ir (ar) D15.
2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
2 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo kodu S8.
3 lentelė. Numatomos naudoti pavojingosios atliekos.
3 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus naudojamos kodais R1-R11.
4 lentelė. Numatomos šalinti pavojingosios atliekos.
4 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus šalinamos atliekų tvarkymo kodais D1-D7 ir D10, D12 nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.
5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.
5 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus ruošiamos naudoti ir (ar) šalinti kodais D8 D9, D13, D14, R12, S5.
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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: 2021-02-09

(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

VAIDAS RAMANAUSKAS, GENERALINIS DIREKTORIUS
(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos (pildoma didžiosiomis raidėmis))
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