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Leidimą sudaro:
1. Specialioji dalis:
Aplinkos oro taršos valdymas
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. spalio 22 d.

Taršos prevencijos ir leidimų
departamento Alytaus
skyriaus vedėja

Dalė Amšiejienė
(Vardas, pavardė)

A. V.

(Parašas)
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TARŠOS LEIDIMO NR. TL-A.5-17/2015 PRIEDAI
1. Aplinkos apsaugos agentūros 2015-10-21 raštu Nr. (15.1)-A4-11698 priimta paraiška taršos
leidimui gauti.

2015 m. spalio 22 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo ___________________________
(Vardas, pavardė)

A. V.

_______________
(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS
1 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis
Įrenginio pavadinimas AB „Prienų šilumos tinklai“, Prienų miesto katilinė Nr.2
Teršalo pavadinimas

Teršalo kodas

1

Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas (A)
Kietosios dalelės (A)

Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.

2

3

177
250
1753
6493

124,482
13,973
1,396
9,648
149,499

Iš viso:

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu
Įrenginio pavadinimas AB „Prienų šilumos tinklai“, Prienų miesto katilinė Nr.2
Cecho ar kt.
pavadinimas
arba Nr.

Taršos šaltiniai
Nr.

Teršalai
pavadinimas

Numatoma (prašoma leisti) tarša
kodas

vienkartinis dydis
vnt.
maks.

1

2

3

4

5

6

Katilinė.
Šiluminės
energijos
gamyba.

001
Vandens šildymo katilai
KHV.02.5.06 -2,5 MW
ir KVV.05.06 -5,0 MW

Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas (A)
Kietosios dalelės (A)

177
250
1753
6493

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

4000
750
2000
400
Iš viso įrenginiui:

metinė,
t/m.
7

124,482
13,973
1,396
9,648
149,499

Papildomos Taršos leidimo sąlygos AB „Prienų šilumos tinklai“ Prienų miesto katilinės Nr.2 veiklai vykdyti :
1.Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymu Nr. D1-244 patvirtintu LAND 43–2013 „Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų
reikalavimais“ išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip du kartus per metus. Vienas tikrinimas turi būti atliekamas
šildymo sezono laikotarpiu. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita,
nustatyta tvarka teikiamos ataskaitos.
2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais, taršos šaltinių naudotojai privalo tvarkyti visus Taršos leidime nustatytų teršalų, patenkančių į aplinkos orą iš stacionarių taršos
šaltinių, apskaitą ir teikti praėjusių metų ataskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 25 dienos.
3.Atlikti aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją, vadovaujantis „Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos
ataskaitos įforminimo tvarka“ ( Žin., 2008, Nr.82-3282 su vėlesniais pakeitimais).

