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SPRENDIMAS
DĖL UAB „BIOCENTRAS“ BIODEGRADAVIMO-KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS 

PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 
KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2022-02-       NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2022-01-20 raštu Nr. S-22-02 
gautą UAB „Biocentras“ biodegradavimo-kompostavimo aikštelės (Gariūnų pramoninis rajonas, 
Kuro g., Vilnius) patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 4.7-V-
02-161 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių, patvirtintų 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“ (toliau – TIPK taisyklės), 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms 
nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 
dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas sprendimas grąžinti patikslintą paraišką. 
Patikslinta paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal žemiau pateiktas Aplinkos 
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos ir Agentūros pastabas:

1 Nepilnai atsižvelgta į Agentūros 2021-11-05 raštu Nr. (30.1)-A4E-12659 „Sprendimas dėl 
UAB „Biocentras“ biodegradavimo - kompostavimo aikštelės patikslintos paraiškos Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti grąžinimo“ (toliau – Raštas) pateiktą pastabą 
Nr. 4. Prašome Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 4.4 
papunktyje nurodyti didžiausią atliekų kiekį, kuris gali būti aikštelėje mėginių atlikimo metu ir 
pažymėti konkrečią šių atliekų laikymo vietą ir plotą Principinėje atliekų tvarkymo aikštelės 
schemoje.

2. Nepilnai atsižvelgta į Rašto pastabą Nr.5. Atkreipiame dėmesį, kad atliekų tvarkymą 
reglamentuojančiuose teisės aktuose atliekų tvarkytojui nėra nustatyta teisė savarankiškai pakeisti 
atliekų turėtojo atliekoms suteiktus atliekų kodus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų 
tvarkymo įstatymo 71 straipsnio nuostatomis, atliekų turėtojas, identifikuodamas atliekas, turi 
vadovautis atliekų sąrašu, nurodytu Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau 
– AT taisyklės), 1 priede. Atliekos identifikuojamos pagal jų šaltinį ar kilmę. Pagal pateiktą ūkinės 
veiklos aprašymą, po pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo R12 būdu (maišymo), atliekoms 
priskiriamas kodas 17 05 03*. Manome, kad pasirinktas atliekos kodas yra netinkamas. Siūlome 
Paraiškos 28 lentelėje nurodyti visas atliekas nurodytas Paraiškos 30 lentelėje arba atliekoms po 
maišymo parinkti atliekos kodą iš AT taisyklių 1 priedo VI skyriaus „Atliekų sąrašas“ 19 13 skyriaus. 
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Atitinkamai reikia tikslinti Paraiškos 28 lentelės informaciją apie pavojingų atliekų kiekį, įvertinant 
atliekos žymimos kodu 03 03 11 kiekį. Atsižvelgiant į tai, kad po maišymo atlieka žymima kodu 03 
03 11 tampa pavojinga atlieka, Paraiškos 23 lentelės pildymas yra netikslingas. Patikslinus 
informaciją apie atliekų tvarkymo technologinį procesą Paraiškoje patikslinti ir Reglamento 
informaciją.

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano sąmatoje tiksliai nurodykite, 
kokiai sumai numatoma sudaryti laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją.

Šį atsakymą turite teisę apskųsti 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 įteikimo dienos.

Teisės skyriaus vedėja,                                   Aldona Teresė Kučinskienė 
atliekanti direktoriaus funkcijas

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