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AB „ORLEN Lietuva“
el. p. post@orlenlietuva.lt

Aplinkos apsaugos departamentui 
prie Aplinkos ministerijos

 per e. 

    2022-04-14           Nr. D2 (2.11-1)-948 

SPRENDIMAS
 AB „ORLEN LIETUVA“ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 

 LEIDIMO Nr. 2/T-Š.4-6/2015  TIKSLINIMO

2022-05-     Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos  (toliau –  kaip institucija, priimanti   
poreikio keisti leidimo  ar  vadovaujantis TIPK 1 99 punktu, gavo 
informacijos apie AB „ORLEN Lietuva“ (toliau – , eksploatuojamame pagal Taršos 
integruotos prevencijos ir  leidimo Nr. 2/T-Š.4-6/2015 (toliau – TIPK leidimas)  
planuojamus pakeitimus ir, vadovaudamasi TIPK  92.10   TIPK 
leidimo  

 vadovaudamasi Aplinkos apsaugos 2 191 straipsnio 13 dalimi,  
 kad TIPK leidimo keisti nereikia, kadangi nenustatomos Aplinkos apsaugos  

19¹ straipsnio 12 dalyje nurodytos     keisti   vadovaujantis 
TIPK  97.3   patikslinti TIPK leidimo 

Atsižvelgdama  tai, kas   patikslina  TIPK leidimo II skyriaus 
„Leidimo  8 punkto „Tarša  aplinkos  7  „Leidžiama tarša  aplinkos  

  bei patikslina  subjekto aplinkos monitoringo programos 2  „Taršos 
   aplinkos   monitoringo planas“ ir, vadovaudamasi TIPK  97.3 

 patikslintas TIPK leidimo  bei   subjekto aplinkos monitoringo 
programos 2  teikia su šiuo  sprendimu (pridedama). 

Eksploatuojant  ir vykdant TIPK leidimo  laikymosi  turi  
vadovaujamasi patikslintomis TIPK leidimo  ir patikslinta  subjekto aplinkos 
monitoringo programos 2 lentele. Šis sprendimas laikomas neatsiejama TIPK leidimo dalimi.

1Taršos integruotos prevencijos ir   išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  patvirtintos 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d.  Nr. D1-528  Taršos integruotos prevencijos ir 

  išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo  patvirtinimo“.
2 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 



2

  turite   Lietuvos   komisijai (Vilniaus g. 27, 
01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio    tvarkos 

 nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui  g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos   teisenos  nustatyta tvarka per  

 nuo jo paskelbimo arba  dienos.
   PRIDEDAMA:

1.   29 lapai.
2. Patikslintos  19 
3. Taršos integruotos prevencijos ir  leidimo Nr. 2/T-Š.4-6/2015 priedai, 1 lapas.                                 

            4. Patikslinta aplinkos monitoringo programos 2  „Taršos    aplinkos 
  monitoringo planas“, 60 
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