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SPRENDIMAS
NEPRIIMTI UAB „RUVIS“, MINIJOS G. 180, KLAIPĖDA, PARAIŠKOS
TARŠOS LEIDIMUI GAUTI
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), išnagrinėjo MB „Ekuvos projektai“ 202106-04 raštu pateiktą UAB „Ruvis“ (toliau – Įmonė) veiklavietės, adresu Minijos g. 180, Klaipėdos
m., paraišką taršos leidimui gauti (toliau – Paraiška) ir kartu su Paraiška pateiktus dokumentus.
Agentūra, įvertinusi Paraiškoje pateiktą informaciją, nustatė, kad Įmonė metalo atliekų
smulkinimui planuoja eksploatuoti prešrederį, kurio pajėgumas – 23 t/val., ir šrederį, kurio
pajėgumas – 23 t/val. Paraiškoje nurodoma, kad šie įrenginiai po vieną dirbs po 3 valandas per
dieną, apdorodami iki 69 t/dieną metalo laužo atliekų. Pažymime, kad įrenginio pajėgumas turi būti
nustatomas ne pagal tai, kiek ūkio subjektas planuoja apdoroti atliekų ir/ar pagaminti produkcijos
(per dieną, per metus, ar pan.), o pagal tai, kiek įrenginyje, veikiančiame normaliu režimu,
technologiškai galima (įmanoma) apdoroti atliekų/pagaminti produkcijos per nurodytą terminą
(pvz., per dieną). Remiantis Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato išaiškinimu dėl
Direktyvos 2010/75/ES1 nuostatų, pateiktu interneto svetainėje, skirtoje minėtai direktyvai2,
laikytina, kad įrenginio pajėgumas ar panašūs kriterijai, išreikšti, pvz., tonomis per dieną – tai
maksimalus įrenginio pajėgumas, kuriuo gali veikti įrenginys per parą tiek, kiek toks įrenginio
veikimas neapribotas techniškai ar teisiškai. T. y. nors įrenginys neveikia nuolat 24 valandas per
parą, tačiau jei nėra objektyvių techninių ar teisinių priežasčių, dėl kurių būtų neįmanoma įrenginį
eksploatuoti 24 valandas per parą – manytina, kad įrenginio pajėgumas turėtų būti skaičiuojamas
atsižvelgiant į tokį maksimalų įmanomą darbo laiką per parą. Atsižvelgiant į nurodytą, kiekvieno
Paraiškoje nurodyto įrenginio (prešrederio ir šrederio) pajėgumas yra – 23 t/val.x24 val.=552
t/dieną, todėl laikytina, kad įrenginys, kuriam prašoma išduoti taršos leidimą, atitinka TIPK
taisyklių3 1 priedo 5.4.4 papunkčio kriterijų – metalo atliekų, įskaitant elektros ir elektroninės
įrangos atliekas ir netinkamų naudoti transporto priemonių laužą ir jų sudedamųjų dalių atliekas,
apdorojimas smulkintuvuose, kai pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną, todėl šio įrenginio
eksploatacijai yra reikalingas ne taršos leidimas, o taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimas (toliau – TIPK leidimas).

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės).
2 https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/implementation.htm;
https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/a48be361-4d5c-4a40-abaffe5d5fa0f686/details
3 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės,
patvirtintos 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“ (toliau – TIPK
taisyklės).
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Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Aplinkos apsaugos įstatymo4 19
straipsnio 1 dalimi bei 192 straipsnio 5 dalies 1 punktu, Agentūra priima sprendimą nepriimti
Paraiškos.
Rengiant paraišką TIPK leidimui gauti prašome atsižvelgti į šias pastabas:
1. Remiantis Paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija, Įmonė metalo laužo ir atliekų
tvarkymo veiklą planuoja vykdyti valstybiniame žemės sklype, kurį patikėjimo teise valdo VĮ
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija dalį sklypo
(45,8851 ha) yra išnuomojusi AB „Vakarų laivų gamykla“ pagal 2011-01-11 sutartį Nr. 2003/2011ž, kuri yra įregistruota Nekilnojamo turto registre. Pagal Paraiškos prieduose pateiktą
informaciją, AB „Vakarų laivų gamykla“ dalį nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo
subnuomoja UAB „Vakarų krova“ pagal 2011-07-08 subnuomos sutartį, kuri nėra įregistruota
Nekilnojamo turto registre, todėl yra neaišku, ar ši subnuomos sutartis teisėta ir sudaryta žemės
savininkui ir/ar nuomotojui davus sutikimą subnuomoti. Agentūrai yra nežinoma ar teisėtai UAB
„Vakarų krova“ pagal 2019-12-10 sutartį Nr. 15-19-88A1 suteikė teisę UAB „Ruvis“ naudotis
8495,29 m2 ploto atvira aikštele. Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.478 ir 6.629 straipsniais, sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui, prieš
trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota
viešame registre. Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Naudojamų kitos paskirties valstybinės
žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių5 43 punktu, žemės nuomininkas subnuomoti
valstybinės žemės sklypą kitiems asmenims gali tik gavęs rašytinį valstybinės žemės nuomotojo
sutikimą. Sutikimas subnuomoti valstybinės žemės sklypą (jo dalį) gali būti duodamas tik tada,
jeigu žemės sklypas subnuomojamas asmeniui, su kuriuo sudaryta statinių ar įrenginių (jų dalies),
kuriems eksploatuoti žemės sklypas išnuomotas, nuomos ar kito naudojimo sutartis ne ilgiau kaip 5
metams, ir tik kai valstybinės žemės sklypo nuomininkas tinkamai vykdo pagal nuomos sutartį
prisiimtus įsipareigojimus. Remiantis TIPK taisyklių 7.12 punktu, veiklos vykdytojas – fizinis
asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys (įskaitant užsienio valstybės juridinį asmenį ir kitą
organizaciją, taip pat jų padalinį), kuris eksploatuoja arba kontroliuoja visą įrenginį, kurą deginantį
įrenginį, atliekų deginimo įrenginį arba bendro atliekų deginimo įrenginį, arba tokio įrenginio dalį,
kuriam nuosavybės teise priklauso įrenginys arba kuris naudoja, valdo įrenginį nuomos, panaudos,
patikėjimo teise arba eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio eksploatavimo ir
techninio funkcionavimo kontrolę.
2. Paraiškoje pateiktas atliekų apdorojimo technologinio proceso aprašymas neatitinka
Atrankos informacijoje bei Agentūros 2021-05-04 raštu Nr. (30.4)-A4E-5477 priimtoje atrankos
išvadoje pateikto technologinio proceso aprašymo, kuriame beveik dvigubai ilginama technologinio
proceso trukmė, didinamas R4 veikla apdorojamų metalų kiekis, mažinamas vienu metu laikomų
atliekų kiekis, todėl nėra aišku, kaip pasikeitus atliekų apdorojimo ir laikymo sąlygoms, keisis
veiklos daromas poveikis aplinkai. Prašome teikiamą informaciją pagrįsti.
3. Remiantis technologinio proceso aprašymu, galutiniam perdirbimui R4 veikla
nukreipiamos jau išrūšiuotos, susmulkintos ir kitaip mechaniškai apdorotos atliekos, kurios prieš
perdirbimą yra sandėliuojamos (R13 veikla) bendrose krūvose, todėl kyla abejonių, ar tikrai R4
veikla yra apdorojamos visos Paraiškos Atliekų dalies6 3 lentelėje išvardintos atliekos, ar tik
atliekos po mechaninio apdorojimo: 19 12 02 ir 19 12 03 (analogiškai, kaip nurodyta informacija
Paraiškos Atliekų dalies 1 lentelėje apie laikomas atliekas).

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau - Aplinkos apsaugos įstatymas).
Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės
sklypų pardavimo ir nuomos“
6 Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti) (toliau – Atliekų
dalis).
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4. Paraiškoje ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau –
Reglamentas) pateiktame technologinio proceso aprašyme nurodoma, kad šrederio metalo
atskyrimo bloke spalvotojo metalo laužas atskiriamas nuo plastiko ir gumos frakcijos, tačiau ši
atlieka (19 12 04) nėra įtraukta į atliekų tvarkymo metu susidarančių atliekų sąrašą nei Paraiškoje,
nei Reglamente, nenumatytos jos sutvarkymo išlaidos Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos
nutraukimo plane (toliau – Planas) numatytų priemonių įgyvendinimo išlaidų sąmatoje (toliau –
Sąmata).
5. Plane nėra atskirta informacija apie tvarkomas ir atliekų tvarkymo metu susidarančias
atliekas, nuo atliekų, kurios susidaro eksploatacinėje veikloje, todėl neaišku, kur susidaro ir kodėl
yra įtrauktos atliekos: 15 01 09, 15 02 03, 13 02 08* ir kt. Taip pat nėra informacijos apie paviršinių
nuotekų valymo įrenginiuose susidarančių atliekų sutvarkymą veiklos nutraukimo atveju.
6. Vadovaujantis Aprašo7 5.6 papunkčiu, Sąmatai pagrįsti Įmonė turi pateikti bent 2 atliekas
apdorojančių įmonių komercinius pasiūlymus arba viešai atliekas apdorojančių įmonių pateiktą, ne
senesnę kaip 2 metų, informaciją (toliau – Pasiūlymai). Skaičiuojant Sąmatą, nesivadovauta
Pasiūlymuose pateiktais atliekų sutvarkymo įkainiais (UAB „Žalvaris“, UAB „Ekonovus“). Taip
pat pažymėtina, kad UAB „Žalvaris“ savo pasiūlyme nepateikė atliekų pakrovimo įkainio, todėl ši
paslauga neturėtų būti įvertinta kaip 0,0 Eur/t.
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 vadovaujantis Įstatymo8 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 sudariusios laidavimo
draudimo sutartį ar turėdamos banko garantiją (toliau – Garantija). 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, įsipareigoja sumokėti Garantijoje nurodytą sumą. Garantija turi būti suteikta
sumai, ne mažesnei, negu nurodyta suderinto Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje. Garantija
turi būti pateikta Agentūrai.
Papildomai informuojame, kad atsižvelgiant į darbo organizavimo Agentūroje priemones9
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, Agentūroje darbas organizuojamas ir
klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, todėl šiuo laikotarpiu prašome pateikti tik elektroninius
dokumentus el. ryšio priemonėmis.
Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka10
Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos
departamento direktorė

Justina Černienė

Daiva Plokštienė, tel. 8 612 57317, el. p. daiva.plokstiene@aaa.am.lt

Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar
šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).
8 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (toliau – Įstatymas)
9 patvirtintas Agentūros Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo
organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (kartu su
įsakymo pakeitimais).
10 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 paskelbimo arba įteikimo dienos..
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