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SPRENDIMAS
DĖL UAB „BIOCENTRAS“ BIODEGRADAVIMO-KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS 

PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 
KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2021-11-       NR. (30.1)-A4E-
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2021-09-014 raštu Nr. S-21-06 

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 AAA 2021-07-16 rašto Nr. (30.1)-A4E-8417 (toliau – Raštas) pastabą 
Nr. 4, kadangi prie paraiškos nepateikti pagrindžiantys dokumentai dėl vandenviečių, į kurių 
apsaugos zonas patenka ūkinės veiklos objekto teritorija, grupių.

2. Nepilnai atsižvelgta į Rašto) pastabą Nr. 5. Paraiškoje numatoma, kad: <...>Aikštelėje 
valomos tik ribotai, mažai užterštos atliekos, kuriose grunto sorbcinė galia neleidžia migruoti 
(atsikabinti) teršalams, nes naftos produktų, angliavandenilių koncentracija neviršija 5% (50 g/kg), 
o kitų reglamentuojamų cheminių medžiagų ribinės vertės atitinka Cheminėmis medžiagomis užterštų 
teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus pramonės teritorijoms. <...>. Siūlome naftos 
produktų koncentraciją nurodyti ir tvarkomų atliekų patikslintuose pavadinimuose.

3. Nepilnai atsižvelgtą į Rašto pastabą Nr. 7. Ekogarantas, MB 2021-09-14 lydraštyje Nr. S-
21-06 „Dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ nurodoma, kad: <...> UAB „Biocentras“ atliekų 
šalinimo veiklos nevykdo ir įprastinėmis sąlygomis D8 kodu žymima atliekų tvarkymo veikla nebus 
vykdoma, tačiau šis atliekų tvarkymo būdas į Paraišką ir Reglamentą yra įtrauktas kaip rezervinis, 
jei nenumatytais atvejais atliekas tektų perduoti į atliekų šalinimo įrenginį.<...>. Atkreipiame 
dėmesį, kad vadovaujantis TIPK taisyklių 21.3. papunkčio nuostatomis, paraiškoje TIPK leidimui 
gauti ar pakeisti nurodama: <...> įrenginys ir jame vykdoma Taisyklių 1 priede išvardintų rūšių veikla 
ir toje pačioje vietoje vykdoma tiesiogiai susijusi veikla, techniškai susijusi su Taisyklių 1 priede 
išvardinta veikla; gamybos (projektinis) pajėgumas arba įrenginio galingumas.<...>. Atkreipiame 
dėmesį, kad Paraiškos 30 lentelėje nurodyta, kad UAB „Biocentras“ vykdys atliekų tvarkymo veiklą 
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žymimą kodu D8. Prašome Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau – 
Reglamentas) detaliau aprašyti šį atliekų tvarkymo būdą bei nurodyti tolimesnius atliekų tvarkymo 
būdus. Jei technologinio proceso metu gaunamos atliekos, reikalinga numatyti ir šių atliekų laikymą.

4. Ne atsižvelgta į Rašto 8 pastabą. Paraiškoje nurodoma, kad: <...> Priėmus mažus naftos 
produktais užteršto grunto ir dumblo dar netirtus kiekius (pvz.:10-20 tonų), daromi tyrimai, o 
nustačius daugiau kaip 5% užterštumo, sumaišoma su mažiau užterštu gruntu arba jau išvalytu 
gruntu ir išvaloma iki leistinos normos <...>, <...> Kilus įtarimams dėl atvežtų atliekų sudėties ar 
neturint duomenų apie atliekų sudėtį, UAB „Biocentras“ atstovai ima atvežtų atliekų kontrolinius 
mėginius analizei atlikti. Atvežtos atliekos išpilamos į kvalifikuoto personalo nurodytą vietą 
aikštelėje.<...>. Atkreipiame dėmesį, kad UAB „Biocentras“ biodegradavimo kompostavimo 
aikštelė yra atliekų tvarkymo įrenginys ir jei atliekos yra priimamos iš atliekų turėtojų ir laikomos, 
šioms atliekoms turi būti numatytas naudoti ar šalinti skirtų atliekų laikymas1 (atliekų tvarkymo 
veiklų kodai R13 ir D15), išskyrus laikinąjį atliekų laikymą2 susidarymo vietoje iki jų surinkimo. 
Atitinkamai patikslinkite Reglamento ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano 
(toliau – Planas) informaciją.

5. Prašome paaiškinti Reglamento 2.2 papunktyje pateiktą schemą, kodėl po atliekų tvarkymo 
R12 ir D8 būdu lieka tik atlieka žymima kodu 17 05 03* ir numatomas tik šios atliekos tolimesnis 
tvarkymas R5 būdu. Pateikus paaiškinimus, patikslinkite ir Reglamento 2.5 lentelių informaciją.

6. Prašome paaiškinti Reglamento 2.5 lentelės pildymą 03 03 11 atliekos tvarkymui R10 
tvarkymo būdu.

7. Prašome Reglamento 2.6 papunktį papildyti nurodant kokius konkrečius parametrus atitiks 
išvalytas gruntas ir kokie veiksmai bus atliekami, jei gruntas neatitik nurodytų parametrų.

8. Prašome paaiškinti kodėl tvarkomos atliekos atitinka tik vieną HP14 pavojingumą 
lemiančią savybę.

9. Prašome prie Reglamento kaip priedą pridėti atliekų tvarkymo įrenginio schemą, nurodant 
atliekų tvarkymo įrenginio matmenis. Reglamento 2.2 papunktyje nurodyti atliekų tvarkymo 
įrenginio matmenis bei didžiausią vienu metu galinti būti atliekų kartu su pridėtinėmis medžiagomis, 
kiekį.

10. Plane įvertintos ne visos su atliekų tvarkymo įrenginiu susijusios išlaidos. Vadovaujantis 
Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų 1999 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  
įsakymu Nr.217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 86 punkto nuostatomis pavojingų 
atliekų laikymo vieta turi būti apsaugota nuo pašalinių asmenų patekimo. Prašome nurodyti kaip bus 
įgyvendintas šis reikalavimas ir kokios lėšos skirtos atliekų tvarkymo įrenginio apsaugai. Taip pat 
Plane nenumatytos lėšos išvalyto grunto išvežimui, papildomoms medžiagoms (bakteriniam 
preparatui, trąšoms) bei priemonės po atliekų tvarkymo įrenginio uždarymo.

11. Prašome Plane nurodyti koks gali būti maksimalus kiekis pavojingųjų atliekų kartu su 
gruntu atliekų tvarkymo įrenginyje (Aikštelė Nr.1 ir Aikštelė Nr. 2).

12. Kartu atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostata, atliekas tvarkančios įmonės, turinčios 
leidimą pagal šio Įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą 
gali pradėti vykdyti tik turėdamos Garantiją. Garantija turi būti suteikta Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) naudai, kurioje būtų numatyta, kad bankas 
ar draudimo bendrovė, gavę AAD raštišką reikalavimą, vadovaujantis Apraše nustatyta tvarka, 

1 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad atliekų laikymas yra naudoti skirtų 
nepavojingųjų atliekų laikymas iki apdorojimo ne ilgiau kaip trejus metus, naudoti skirtų pavojingųjų atliekų laikymas 
iki apdorojimo ne ilgiau kaip vienus metus ir šalinti skirtų atliekų laikymas iki apdorojimo ne ilgiau kaip vienus metus, 
išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo;
2 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 45 dalyje nustatyta, kad laikinasis atliekų laikymas yra 
pavojingųjų atliekų laikymas ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingųjų atliekų – ne ilgiau kaip vienus metus šių 
atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo, paruošiant atliekas išvežti į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginį;
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įsipareigoja sumokėti Garantijoje nurodytą sumą. Garantija turi būti suteikta sumai, ne mažesnei, 
negu nurodyta suderinto Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje. Garantija turi būti pateikta 
Agentūrai.

13. Prašome Paraiškoje ir Reglamente nurodyti kaip yra užtikrinama, kad paviršinės nuotekos 
nuo atliekų tvarkymo įrenginio nepatektų ant gretimų teritorijų.

Atkreipiame dėmesį, kad UAB „Biocentras“ biodegradavimo-kompostavimo aikštelė 
(Gariūnų pramoninis rajonas, Kuro g., Vilnius) nėra užregistruota Atliekų tvarkytojų valstybės 
registre.

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.

Direktorė Milda Račienė

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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