
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir 

galiojimo panaikinimo taisyklių  

2 priedas  

  

  

 

  

  

PARAIŠKA  

TARŠOS LEIDIMUI GAUTI  

  

  

[3] [0] [3] [4] [4] [4] [3] [6] [9] 

(Juridinio asmens kodas) 

  

UAB „Regmetas“, Ulonų g. 31 J, Alytus, tel. Nr. 8 315 51800, el. paštas 

regimantas.abramavicius@gmail.com  

___________________________________________________________________________________ 

(Veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto 

adresas) 

  

Popieriaus ir plastiko atliekų paruošimas tolesniam naudojimui, Ulonų g. 31J, Alytus 

___________________________________________________________________________________ 

(ūkinės veiklos objekto 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) 

 

Direktorius Regimantas Abramavičius, tel. Nr. +370 686 91692, el. paštas 

regimantas.abramavicius@gmail.com  

___________________________________________________________________________________ 

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas) 

  

  

 

mailto:regimantas.abramavicius@gmail.com
mailto:regimantas.abramavicius@gmail.com
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BENDROJI PARAIŠKOS DALIS 

  

18.1. veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens duomenys, ūkinės veiklos 

objekto pavadinimas ir adresas;  

Veiklos vykdytojo pavadinimas UAB „Regmetas“ 

Juridinio asmens kodas 303444369 

Buveinės adresas Ulonų g. 31J, Alytus 

Kontaktinio asmens duomenys Direktorius Regimantas Abramavičius, tel. Nr. +370 686 91692, el. paštas 

regimantas.abramavicius@gmail.com  

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas Popieriaus ir plastiko atliekų paruošimas tolesniam naudojimui 

Ūkinės veiklos objekto adresas Ulonų g. 31J, Alytus 

18.2. trumpa aprašomojo pobūdžio informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos 

savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus 

eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą (išleidimą), nurodant jų eksploatacijos pradžią, įrenginių techninius 

parametrus, nepriklausomai nuo to, ar tie įrenginiai atitinka Taisyklių 4.4 papunktį, įskaitant įrenginiuose naudojamas 

technologijas, jų pajėgumus, juose vykdomą veiklą, naudojamas medžiagas ir mišinius; išmetamų (išleidžiamų) teršalų 

šaltinius, išmetamus (išleidžiamus) teršalus;  

UAB „Regmetas“ planuojama ūkinė veikla – nepavojingų plastiko ir popieriaus atliekų paruošimas tolesniam naudojimui. Vienu metu 

įmonėje bus laikoma mažiau nei 100 t atliekų, todėl vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 

priedo 11.5 punkto planuojamai veikla Poveikio aplinkai vertinimo procedūros neprivalomos. 

Nepavojingų atliekų paruošimo tolesniam naudojimui veikla bus vykdoma pastate unikalus Nr. 1196-7002-9039, kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis - gamybos, pramonės, bendras plotas – 562,22 m
2
.  

Nepavojingas plastiko ir popieriaus atliekas bendrovė priims iš kitų ūkio subjektų arba fizinių asmenų. Atliekos į atliekų priėmimo ir 

laikymo vietą gali būti transportuojamos UAB „Regmetas“ priklausančiu sunkiasvoriu transportu arba atliekų turėtojo transportu. 

Atliekų transportavimo metu į aplinkos orą bus išmetamas nežymus kiekis šių teršalų: CO, CO2, CH, NOX, SO2, KD. Atliekos 

priimamos be pakuotės. 

Prieš priimant atliekas, jos bus vizualiai patikrinamos. Veiklos vykdytojas pasilieka teisę nepriimti atliekų, jei: 

1. Atliekose yra pašalinių medžiagų ar atliekų; 

2. Atliekos nėra įtrauktos į leidžiamų surinkti atliekų sąrašą; 

3. Atliekų kiekis viršina leidime nustatytą kiekį. 

Priėmus atliekas, pirmiausia nustatomas jų svoris. Atliekų svorio nustatymui bus naudojamos metrologiškai patikrintos svarstyklės, 

kurių svėrimo galia 2 t. Nustatytas atliekų svoris registruojamas atliekų tvarkymo žurnale.  

mailto:regimantas.abramavicius@gmail.com
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Priimtos nepavojingos atliekos bus išrūšiuojamos ir laikomos atliekų laikymo zonoje iki paruošimo tolesniam naudojimui. Plastiko 

atliekos bus laikomos trijuose metaliniuose konteineriuose, kurių talpa 10 m
3
. Popieriaus ir kartono atliekos bus laikomos ant šešių 

metalinių padėklų (90x110cm). 

Atliekų paruošimo tolesniam naudojimui zonoje nepavojingos popieriaus ir plastiko atliekos supresuojamos ir perrišamos metaline 

viela. Atliekų presavimui naudojamas presas Bramidan 4-0 S50, kurio galia 50 t. Įrenginio veikimui bus naudojama elektros energija, 

todėl tiesioginių aplinkos oro teršalų nesusidarys. 

Supresuotų atliekų pakai laikomi tolesniam naudojimui paruoštų atliekų laikymo zonoje ant šešių metalinių padėklų (90x110 cm) iki 

perdavimo įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti atitinkamas atliekas. Dalis tolesniam naudojimui paruoštų atliekų bus eksportuojamos.  

Atliekų ir supresuotų atliekų pakų transportavimui pastato viduje iš vienos zonos į kitą naudojamas dyzelinis krautuvas. Atliekų 

transportavimo metu į aplinkos orą bus išmetamas nežymus kiekis šių teršalų: CO, CO2, CH, NOX, SO2, KD. 

Patalpų šildymui bus naudojamas kietojo biokuro katilas, kurio galia bus apie 30 kW. Patalpų šildymo metu į aplinkos oro bus 

išmetamas nežymus kiekis šių teršalų: kietosios dalelės, anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas.  

Atliekų paruošimo tolesniam naudojimui metu vanduo naudojamas nebus, todėl gamybinės nuotekos nesusidarys. Vandenį buitinėms 

reikmėms tieks ir susidariusias buitines ir paviršines (lietaus) nuotekas tvarkys UAB „Dzūkijos vandenys“.  

Aplinkos oro teršalų, išmetamų iš mobilių taršos šaltinių, kiekio skaičiavimai pateikti Paraiškos priede Nr. 1. Patikros sertifikatas Nr. 

0643719 pateiktas Paraiškos priede Nr. 2. Įrenginių techniniai duomenys pateikti Paraiškos priede Nr. 10. 

18.3. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami (išleidžiami) teršalai foninis užterštumo 

lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus (išleidžiamus) teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir 

pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir 

meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;  

UAB „Regmetas“ nepavojingų plastiko ir popieriaus atliekų paruošimo tolesniam naudojimui veikla bus vykdoma 0,7053 ha žemės 

sklype (kadastro Nr. 1101/0031:266), adresu Ulonų g. 31J, Alytus. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo 

būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypui nustatytos šios specialiosios naudojimo sąlygos: 

I. Ryšių linijų apsaugos zonos; 

XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemės; 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos; 

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos; 

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. 

Bendrovė žemės sklypu naudosis pagal 2008 m. gruodžio 29 d. Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. N11/2008-456.  

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma tankiai apgyvendintoje teritorijoje. Gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirtie objektų 

planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse nėra.  Artimiausias gyvenamasis namas Ulonų g. 29, nuo bendrovės nutolęs 0,130 km 

atstumu. Artimiausia ugdymo įstaiga, Alytaus profesinio rengimo centro Paslaugų verslo skyrius, Artūro Sakalausko g. 10, nuo 
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bendrovės nutolusi 0,200 km atstumu. Artimiausia gydymo įstaiga nutolusi didesniu nei 1 km atstumu. UAB „Regmetas“ gretimybėse 

yra įsikūrusios paminklų dirbtuvės, automobilių remonto dirbtuvės, autotransporto įmonė.  

UAB „Regmetas“ planuojamos ūkinės veiklos metu transportuojanti atliekas ir šildant patalpas į aplinkos orą bus išmetamas nežymus 

kiekis teršalų, todėl foninis užterštumo lygis nepateikiamas. Atliekų presavimo metu, įrenginio veikimui bus naudojama elektros 

energija todėl tiesiogiai aplinkos oro teršalai nesusidarys.  

Žemės sklypo planas M1:500 pateiktas Paraiškos priede Nr. 3. Situacijų planas su pažymėtomis gretimybėmis pateiktas Paraiškos 

priede Nr. 4. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pateiktas Paraiškos priede Nr. 5. Susitarimas dėl 2008 m. 

gruodžio 29 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. N11/2008-456 pakeitimo pateiktas Paraiškos priede Nr. 11. 

18.5.    priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo (išleidimo) iš įrenginio prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, iš įrenginio 

išmetamo (išleidžiamo) teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos 

intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla 

nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;  

UAB „Regmetas“ planuojamos ūkinės veiklos metu numato šias priemones ir veiksmus teršalų išmetimo prevencijai ar teršalų kiekio 

mažinimui: 

1. Atliekų paruošimo tolesniam naudojimui veikla bus vykdoma pastate; 

2. Prieš priimant atliekas, jos bus vizualiai patikrinamos; 

3. Priimtos atliekos bus rūšiuojamos. 

18.6.    planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir preparatus bei kurą, sąrašai, jų 

kiekis, rizikos/pavojaus bei saugumo/atsargumo frazės, saugos duomenų lapai; 

UAB „Regmetas“ atliekų paruošimo tolesniam naudojimui veiklos metu planuojamos naudoti žaliavos ir pagalbinės medžiagos 

pateiktos Paraiškos dalyje „Žaliavų, kuro ir cheminių medžiagų naudojimas gamyboje“.  

18.7. įrenginyje numatytos (naudojamos) atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms 

įmonėms);  

UAB „Regmetas“ planuojamos atliekų paruošimo tolesniam naudojimui veiklos metu ūkinės veiklos atliekos nesusidarys. 

Komunalinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir 

naudojantis Alytaus miesto savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema.  

18.8. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei yra 

pateikta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens 

telkinių“.  

Atliekų paruošimo tolesniam naudojimui metu vanduo naudojamas nebus, todėl gamybinės nuotekos nesusidarys. Vanduo bus 

naudojamas tik buitinėms reikmėms. Vandenį buitinėms reikmėms pagal pasirašytas sutartis tieks UAB „Dzūkijos vandenys“. 
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UAB „Regmetas“ betonuotos aikštelės neeksploatuos. Bendrovė nuomojasi žemės sklypą, kuris yra užstatytas pastatu. Susidariusios 

buitinės ir paviršinės (lietaus) nuotekos pagal pasirašytas sutartis bus išleidžiamos į UAB „Dzūkijos vandenys“ eksploatuojamus 

nuotekų tinklus.   

18.9.    informacija apie neįprastas (neatitiktines) įrenginio veiklos (eksploatavimo) sąlygas ir numatytas priemones taršai 

sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; 

Esant neįprastoms atliekų paruošimo tolesniam naudojimui įrenginio sąlygoms (pvz. elektros tiekimo nutrūkimas, įrenginio gedimas, 

gaisras, stichinės nelaimės ir kt.) atliekos priimamos nebus. Esant reikalui turimos atliekos pagal parengtą atliekų naudojimo ar 

šalinimo veiklos nutraukimo planą bus perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti atitinkamas atliekas. Pastate, kuriame bus 

vykdoma atliekų paruošimo tolesniam naudojimui veikla numatytos gaisrinės saugos priemonės (evakuacinis planas, pirminės gaisro 

gesinimo priemonės ir kt.). 
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ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE 
  

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos  
  

Eil. 

Nr. 

Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos 

pavadinimas 

Planuojamas naudoti kiekis, 

matavimo vnt. (t, m
3
 ar kt. 

per metus) 

Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m
3
 ar kt. per 

metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, 

uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.) 

1 2 3 4 

1.  Elektros energija  4200 kW - 

2. Dyzelinis kuras 4,00 t - 

3. Kietasis biokuras  20 m
3
  10 m

3
, pastogėje 

4.  Pakavimo medžiagos (metalinės 

juostelė)  

500 kg  40 kg, sandėlyje 

  
  

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos medžiagos ir mišiniai 

UAB „Regmetas“ atliekų paruošimo tolesniam naudojimui veiklos metu pavojingų medžiagų ir mišinių nenaudos. 
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PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS 

 

1. Aplinkos oro teršalų, išmetamų iš mobilių taršos šaltinių, kiekio skaičiavimai; 

2. Patikros sertifikatas Nr. 0643719; 

3. Žemės sklypo planas M1:500; 

4. Situacijų planas su pažymėtomis gretimybėmis; 

5. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas; 

6. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas; 

7. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas; 

8. Atliekų išsidėstymo atliekų tvarkymo vietoje schema; 

9. Atliekų tvarkymo įrenginių išsidėstymo įmonės teritorijoje schema; 

10. Įrenginių techniniai duomenys; 

11. Susitarimas dėl 2008 m. gruodžio 29 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. N11/2008-456 pakeitimo; 

12. Valstybinės rinkliavos apmokėjimą įrodantis dokumentas. 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

2 priedo 4 priedėlio A dalis 

  

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 „Regmetas“ 
  

Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Planuojamas tolimesnis atliekų 

apdorojimas 
Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Laikymo 

veiklos kodas 

(R13 ir (ar) 

D15)  
  

Didžiausias vienu metu 

numatomas laikyti 

bendras atliekų, įskaitant 

apdorojimo metu 

susidarančių atliekų, 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

 03 03 08 
Perdirbti skirto 

popieriaus ir kartono 

rūšiavimo atliekos  

Medienos, popieriaus ir 

kartono gamybos metu 

susidariusios perdirbti 

skirto popieriaus ir 

kartono rūšiavimo 

atliekos  

 R13 – R1R12 

veiklomis 

naudoti skirtų 

atliekų 

laikymas 
  
  

99,00 

 R3 – organinių medžiagų, 

naudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus biologinio 

pakeitimo procesus); 

R5 – kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas 

  
  

 12 01 05 
Plastiko drožlės ir 

nuopjovos  

Plastiko apdirbimo metu 

susidariusios plastiko drožlės 

ir nuopjovos 

 15 01 01 
Popieriaus ir kartono 

pakuotės  
Pakuotės atliekos 
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15 01 02 

Plastikinės (kartu su 

PET 

(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

Pakuotės atliekos, plėvelė 

16 01 19 Plastikai Plastikinės automobilių dalys 

19 12 01 Popierius ir kartonas 

Atliekų tvarkymo metu 

susidariusios popieriaus ir 

kartono atliekos 

20 01 01 Popierius ir kartonas Makulatūra 

20 01 39 Plastikai 
Plastiko atliekos išrūšiuotos 

iš komunalinių atliekų srauto 

  
2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 

Lentelė nepildoma. UAB „Regmetas“ planuojamos ūkinės veiklos metu atliekų laikymo veiklos S8 nevykdys. 

  
3 lentelė. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos. 

Lentelė nepildoma. UAB „Regmetas“ planuojamos ūkinės veiklos metu atliekų naudojimo veiklos R1-R11 nevykdys. 

 

4 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos. 

Lentelė nepildoma. UAB „Regmetas“ planuojamos ūkinės veiklos metu atliekų šalinimo veiklos D1-D7 ir D10 nevykdys.  

  
5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos. 

Įrenginio pavadinimas UAB „Regmetas“  
  

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) 

šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, 

D14, R12, S5)  

Projektinis įrenginio pajėgumas, 

t/m. 

1 2 3 4 5 



10 
 

03 03 

08  

Perdirbti skirto 

popieriaus ir kartono 

rūšiavimo atliekos  

Medienos, 

popieriaus ir 

kartono gamybos 

metu susidariusios 

perdirbti skirto 

popieriaus ir 

kartono rūšiavimo 

atliekos  

 R12 – atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 

S5 – atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti, apimantis šias išankstinio 

atliekų apdirbimo veiklas: S502, S504 
  
  

1275,00  

 12 01 

05 
Plastiko drožlės ir 

nuopjovos  

Plastiko apdirbimo 

metu susidariusios 

plastiko drožlės ir 

nuopjovos 
 15 01 

01 
Popieriaus ir kartono 

pakuotės  
Pakuotės atliekos 

15 01 

02 

Plastikinės (kartu su 

PET 

(polietilentereftalatas) 

pakuotės 

Pakuotės atliekos, 

plėvelė 

16 01 

19 
Plastikai 

Plastikinės 

automobilių dalys 

19 12 

01 
Popierius ir kartonas 

Atliekų tvarkymo 

metu susidariusios 

popieriaus ir kartono 

atliekos 

20 01 

01 
Popierius ir kartonas Makulatūra 

20 01 

39 
Plastikai 

Plastiko atliekos 

išrūšiuotos iš 

komunalinių atliekų 

srauto 

6. Kita informacija pagal Taisyklių 24.2 papunktį. 

Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas pateiktas Paraiškos priede Nr. 6. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 

nutraukimo planas pateiktas Paraiškos priede Nr. 7. Atliekų išsidėstymo atliekų tvarkymo vietoje schema pateikta Paraiškos priede Nr. 

8. Atliekų tvarkymo įrenginių išsidėstymo įmonės teritorijoje schema pateikta Paraiškos priede Nr. 9. 

_________________________ 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir galiojimo panaikinimo taisyklių 

2 priedo 4 priedėlio B dalis 

  

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. 

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8). 

3 lentelė. Numatomos naudoti pavojingosios atliekos. 

4 lentelė. Numatomos šalinti pavojingosios atliekos. 

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos. 

Kita informacija pagal Taisyklių 24.2 papunktį. 

Paraiškos specialioji dalis „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas. 

Pavojingosios atliekos“ nepildoma, nes UAB „Regmetas“ planuojamos ūkinės veiklos metu pavojingų atliekų netvarkys.  

_________________________ 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo  

panaikinimo taisyklių  

2 priedo 7 priedėlis 

  

  

DEKLARACIJA 

 

Teikiu paraišką Taršos leidimui gauti. 

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. 

 Paraiškoje komercinė (gamybinė) paslaptis nenurodoma. 

 

Parašas: _____________________________________           Data: ____________ 

(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens) 

  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos (pildoma didžiosiomis raidėmis)) 

  

____________________________________ 
 


