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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „VAKARŲ BUITIS“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI 
2020-08-       NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Vakarų buitis“ (toliau – 
Bendrovė), esančios Minijos g. 180 teritorijoje, Klaipėdoje, paraišką Taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės leidimui Nr. (11.2)-30-119/2007 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti (toliau – Paraiška).

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

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal Aplinkos apsaugos departamento 
prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos 2020-07-14 raštu Nr. (13.1)-AD5-11227 pateiktas 
pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Atsižvelgiant į tai, kad Paraiškos 1 lentelėje nurodyta, kad Bendrovė vykdo veiklą 
(pavojingųjų atliekų laikymas, kuriam netaikomas 5.5 punktas, prieš atliekant bet kurios 5.1, 5.2, 5.5 
ir 5.7 punktuose išvardytos rūšies veiklą, kai bendras pajėgumas yra didesnis kaip 50 tonų, išskyrus 
laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje prieš surenkant), kuri nenurodyta dabar galiojančiame 
TIPK leidime, informuojame, kad, vadovaujantis TIPK taisyklių 16 punkto nuostatomis, TIPK 
leidimas gali būti keičiamas ir (ar) išduodamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo procedūras, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu tokios procedūros privalomos. Informuojame, kad, 
atsižvelgus į Paraiškoje nurodytus pakeitimus, Bendrovė privalo atlikti planuojamos ūkinės veiklos 
atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir/ar poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

2. Prašome paaiškinti kodėl Bendrovėje, lyginant su galiojančiu TIPK leidimu, beveik 4 
kartus padidėjo sunaudojamos elektros energijos kiekis.

3. Paraiškos 10 punkte rašoma, kad naftos produktais užterštas vanduo gali būti valomas arba 
laikomas priėmimo įrenginyje „B-28“ ir neatitinka paskirties, nurodytos galiojančiame TIPK leidime 
Priėmimo įrenginio “B-28” paskirtis – priimti iš laivų ir autocisternomis atvežamus lijalinius ir kitus naftos 
produktais užterštus vandenis, juos separuoti iki ūkio nuotekoms nustatytų leistinų teršalų koncentracijų ir 
šalinti į bendrovės ūkio nuotekų tinklus. 

4. Nepateiktas veiklos aprašymas apie Naftos produktais užterštų atliekų surinkimo ir apdorojimo 
priėmino įrenginį„B-28“ (kokį kiekį naftos produktais užteršto vandens gali sukaupti, kaip vyksta 
atskyrimas naftos produktų nuo jais užteršto vandens ir dumblo, kokiu būdu ir kokiems atliekų 
tvarkytojams išvežama ir pan.).

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.
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5. Prašome patikslinti Paraiškos 4 lentelę „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis 
įvertinimas“ pagal 2018 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) Nr. 2018/1147, 
kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų 
gamybos būdų (toliau – GPGB) išvados dėl atliekų apdorojimo. Atkreipiame dėmesį, kad Paraiškos 
4 lentelėje minimas ir įrenginyje „B-28“ vykdomas naftos produktais užteršto vandens separavimas.

6. Nepateikta sutartis dėl buitinių nuotekų tvarkymo, Paraiškos 9 priede pateikta sutartis tik 
dėl paviršinių nuotekų tvarkymo.

7. Prašome pateikti susidarančių nuotekų kiekio skaičiavimus.
8. Neužpildyta Paraiškos 17 lentelė.
9. Nepateiktas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukomo planas2 ir Atliekų 

naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių3 3 priede nustatytą 
formą. 

10. Nepateiktos sutartys su atliekų tvarkytojais.
11. Paraiškos XI dalis „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą 

naudoti ar šalinti) ir laikymas“ turi būti užpildyta vadovaujantis TIPK taisyklių 6 priedo nuostatomis. 
Atkreipiame dėmesį, kad Paraiškos XI dalis turi būti užpildyta tik pagal Bendrovei leidžiamas vykdyti 
veiklas.

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

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

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti4.
PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos 

valdybos 2020-07-14 rašto Nr. (13.1)-AD5-11227 kopija, 1 lapas.

Direktorius Rimgaudas Špokas

D. Bernotienė, te. 8 706 68 039, el. p.danguole.bernotiene@aaa.am.lt

2 Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukomo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo 
veiklos nutraukomo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
3 Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl 
Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
4 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo įteikimo dienos.
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DEL UAB ,.VAKARU BUITIS" PARAISKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipedos valdyba (toliau -
Valdyba) atsakydama i 2020-07-08 ra5t4 Nr.(30.4)-A4-1084 del UAB ,,Vakary buitis paraiSkos
TIPK leidimui pakeisti" informuoja, kad i5nagrinejus teikt4 parai5k4 ir priedus TIPK leidimui
pakeisti (toliau - Parai5ka), teikia Sias pastabas:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m.liepos 15 d. isakymu Nr.
D1-528 ,,Ddl tar5os integruotos prevencijos ir kontroles leidimq i5davimo, paheitimo ir
galiojimo panaikinimo" 22 p.22.12 p.p. UAB ,,Vakarq buitis" teikdami ParaiSk4 leidimui
pakeisti nepateike atliekq naudojimo ar Salinimo techninio reglamento, Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka parengto Atliekrl naudojimo ar Salinimo veiklos nutraukimo
plano.

2. ParaiSkos XI dalies 26 lenteleje nurodytas didZiausias numatomas laikyti nepavojingqjq
atliekr4 kiekis ir 3l lenteleje nurodyas didZiausiais numatomas laiklti pavojingqjq atliekq
kiekis vienu metu yra 348,6 t., kai atliekq naudojimo ar Salinimo veiklos nutraukjimo plane
(planas patvirtintas 2017-03-29) bei atliekrl naudojimo ar Salinimo tec,hniniame
reglamente (reglamentas suderintas 2018-05-14) didZiausias vienu metu laikomas atliekq
kiekis 343-6 t.

Klaipedos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos
virSininke" pavaduojanti valdybos vir5inink4

Originulus ne b us siuni iumus

Tadas Ker5er,'ic i us. *3 7069 8 07 27 7 . el. p. tadas. kersevicius@aad. am. lt
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