
 
 

 

 

 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir 

galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedas 

 

  

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. TL-K.4-37/2015 

 

 

                    [3] [0] [3] [3] [9] [1] [9] [7] [7]

                           (Juridinio asmens kodas) 

 

UAB „Petro metalai“, Atliekų surinkimo ir apdorojimo įrenginys, Siūlų g. 1C, Kaunas 

 (ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

UAB „Petro metalai“ Vasaros g. 43, Marijampolė, tel. +370 685 30441,  

el. paštas:  petro.metalai@gmail.com 

 (veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas) 

 

 

Leidimą sudaro: 

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant 

paruošimą naudoti ar šalinti)  ir laikymas. 

Leidimą sudaro 9 puslapiai. 

 

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos 

numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo 

ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos:                      

Įmonė TIPK leidimo neturėjo. 

 

3. Leidimo priedai. 

 

 

Išduotas 2015 m. rugpjūčio 25 d.                                                     

 

 

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento 

Kauno skyriaus vedėja                                   A.V.     Donata Bliudţiuvienė        ________________                        
                                                                      (Vardas, pavardė)                        (parašas) 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 8 priedėlis 

 

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-K.4-37/2015 

PRIEDAI 

 

 

1 PRIEDAS. Vietovės ţemėlapis. 

2 PRIEDAS.  

2.1. PRIEDAS. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. 

2.2. PRIEDAS. Nekilnojamojo turto registro paţymėjimas. 

2. 3. PRIEDAS. Ţemės sklypo planas. 

3 PRIEDAS. Atliekų laikymo zonų schema. 

4 PRIEDAS. Juridinių asmenų registravimo paţymėjimas. 

5 PRIEDAS.  Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

6 PRIEDAS. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas. 

 

 

 

 

 

2015  m.  rugpjūčio 25 d.     
 (Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

                         A. V. 

 

 

 

 

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento  

Kauno skyriaus vedėja Donata Bliudţiuvienė 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių  

3 priedo 

4 priedėlis 

 

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR 

LAIKYMAS  

 

1 lentelė. Didţiausias leidţiamas laikyti atliekų kiekis. 

 

Įrenginio pavadinimas:  UAB „Petro metalai“, Atliekų surinkimo ir apdorojimo įrenginys, Siūlų g. 1C, Kaunas. 
 

 

Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

 

Galimi atliekų 

tvarkymo būdai
 

(pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 

priedą) 

Kodas pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas
 

(pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklių 

2 priedą) 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t. 

Didţiausias 

vienu metu 

leidţiamas 

laikyti atliekų 

kiekis, t
 

Laikymo veiklos 

kodas ir 

pavadinimas 

((R13 ir (ar) 

D15) pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 4 

priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

02 01 10 Metalų atliekos 

Metalai iš ţemės ūkio, 

maisto perdirbimo 
- 100 1 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4**, R12** 
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12 01 01 

Juodųjų metalų 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

Įvairios metalų paviršių 

apdorojimo atliekos 
- 100 1 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4**, R12** 

16 01 17 Juodieji metalai Juodieji metalai iš ENTP - 800 6 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4**, R12** 

19 12 02 Juodieji metalai 
Juodieji metalai po 

rūšiavimo, pjovimo 
- 300 2 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4**, R12** 

17 04 05 
Geleţis ir plienas, 

ketaus atliekos 

Plieno, geleţies, ketaus 

atliekos iš statybų 
- 700 5 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4**, R12** 

16 01 18 Spalvotieji metalai 

Spalvotieji metalai iš 

ENTP (varis, ţalvaris ir 

kt.) 

- 1000 10 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4**, R12** 

17 04 01 
Vario, bronzos, 

ţalvario atliekos 

Vario, bronzos, ţalvario 

atliekos 
- 500 5 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4**, R12** 

17 04 02 Aliuminio atliekos Aliuminio atliekos - 500 10 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4**, R12** 

19 12 03 Spalvotieji metalai 
Spalvotieji metalai po 

rūšiavimo, pjovimo 
- 200 1 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4**, R12** 

20 01 40 Metalai 
Įvairūs metalai iš 

komunalinio srauto 
- 200 1 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4**, R12** 
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Pastaba:  

* -  

H6  Toksiškos: medţiagos ir preparatai (įskaitant labai toksiškus), kurie įkvėpti, praryti ar prasiskverbę per odą gali sukelti sunkią ūmią 

arba chronišką ligą ar net mirtį; 

      H8  Ėdţios: medţiagos ir preparatai, prie kurių prisilietus gali būti sunaikinti gyvieji audiniai 

      H14    Ekotoksiškos: atliekos, kurios sukelia arba gali sukelti staigų ar uţdelstą pavojų vienam ar daugiau aplinkos komponentų 

** -  

R4 - Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

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: S501 ardymas, išmontavimas 
 

2 lentelė. Didţiausias leidţiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 

 Susidarančios atliekos jų susidarymo vietoje iki surinkimo laikyti neplanuojamos, todėl lentelė nepildoma. 

 

3 lentelė. Leidţiamos naudoti atliekos. 

Įmonė R1-R11 tvarkymo būdais atliekų nenaudoja, todėl lentelė nepildoma. 

 

 

16 08 01 

Panaudoti 

katalizatoriai, 

kuriuose yra aukso, 

sidabro, renio, 

rodţio, paladţio, 

iridţio arba platinos 

(išskyrus 16 08 07) 

Automobilių 

katalizatoriai 

- 200 0,5 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4**, R12** 

16 06 01* 
Švino 

akumuliatoriai 

Švino akumuliatoriai iš 

ENTP 
(H6,  H8, H14)* 700 9 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

S5**, R12** 

16 01 19 Plastikai 

Plastmasiniai ENTP 

buferiai 
- 1000 20 

R13 - R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas 

R4**, R12** 
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4 lentelė. Leidţiamos šalinti atliekos. 

Įmonė atliekų nešalina, todėl lentelė nepildoma. 

 

5 A lentelė. Leidţiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos. 

Šią lentelę pildo atliekas paruošiančios naudoti ir (ar) šalinti įmonės. 

 

 

Įrenginio pavadinimas UAB „Petro metalai“, Atliekų surinkimo ir apdorojimo įrenginys, Siūlų g. 1C, Kaunas. 

 

 

Juodųjų metalų atliekų tvarkymas 

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą
 

Atliekų paruošimo naudoti 

ir (ar) šalinti veiklos kodas 

(D13, D14, R12, S5) ir 

pavadinimas pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklių 4 priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t/m.
 

Didţiausias 

leidţiamas 

paruošti 

naudoti ir 

(ar) šalinti 

atliekų 

kiekis, t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

02 01 10 Metalų atliekos 

Metalai iš ţemės ūkio, maisto 

perdirbimo - 

R12 -Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

100 100 

12 01 01 
Juodųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

Įvairios metalų paviršių 

apdorojimo atliekos - 

R12 -Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

100 100 

16 01 17 Juodieji metalai Juodieji metalai iš ENTP - 

R12 -Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

800 800 

19 12 02 Juodieji metalai 
Juodieji metalai po rūšiavimo, 

pjovimo 
- 

R12 -Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

300 300 
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17 04 05 
Geleţis ir plienas, ketaus 

atliekos 

Plieno, geleţies, ketaus 

atliekos iš statybų 
- 

R12 -Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

700 700 

 

 

Susidarančios atliekos 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas
 

Patikslintas pavadinimas 

 

Pavojingumas pagal 

atliekų tvarkymo 

taisyklių 2 priedą
 Kiekis, t/m.

 Galimi tvarkymo 

būdai 

8 9 10 11 12 13 

19 12 02 Juodieji metalai 
Juodieji metalai po metalų 

pjovimo ir rūšiavimo 
- 1999 R4**, R12** 

19 12 12 

Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos 

(įskaitant medţiagų mišinius), nenurodytos 19 12 

11 

Rūšiavimo likučiai gauti rūšiuojant 

ir smulkinant atliekas - 1 R4**, D1** 

 Pastaba:  

** -  

R4 - Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

R12 -Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

D1 - Išvertimas ant ţemės ar po ţeme 
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5 B lentelė. Leidţiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos. 

Šią lentelę pildo atliekas paruošiančios naudoti ir (ar) šalinti įmonės. 

 

 

Įrenginio pavadinimas UAB „Petro metalai“, Atliekų surinkimo ir apdorojimo įrenginys, Siūlų g. 1C, Kaunas. 
 

Plastikų atliekų tvarkymas 

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą
 

Atliekų paruošimo naudoti 

ir (ar) šalinti veiklos kodas 

(D13, D14, R12, S5) ir 

pavadinimas pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklių 4 priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t/m.
 

Didţiausias 

leidţiamas 

paruošti 

naudoti ir 

(ar) šalinti 

atliekų 

kiekis, t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

16 01 19 Plastikai 

Plastmasiniai ENTP buferiai. 

- 

R12 -Atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su 

jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 

1000 1000 

Susidarančios atliekos 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas
 

Patikslintas pavadinimas 

 

Pavojingumas pagal 

atliekų tvarkymo 

taisyklių 2 priedą
 Kiekis, t/m.

 Galimi tvarkymo 

būdai 

8 9 10 11 12 13 

19 12 03 Spalvotieji metalai 
Spalvotieji metalai po smulkinimo 

ir ENTP buferių ardymo 
- 400 R4**, R12** 

19 12 04 Plastikai ir guma Plastikai po ENTP buferių ardymo - 600 R3** 

Pastaba:  

** -  
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R4 - Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

R3 - Organinių medţiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio 

pakeitimo procesus) 

R12 -Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų 


