
 
 

 

 

 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir 

galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedas 

 

  

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. TL-K.7-9/2015 

 

 

                [ 3] [ 0] [ 0] [ 0] [ 9] [ 2] [ 1] [ 9] [ 7] 

                           (Juridinio asmens kodas) 

 

 

UAB “BILDERIS” , Statybinių atliekų smulkinimo įrenginys 

Plento g. 9A, Norgėlų k., Raseinių sen., LT-60190 Raseinių r. sav. 

 (ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

UAB “BILDERIS” 

Plento g. 9A, Norgėlų k., Raseinių pšt., LT-60190 Raseinių r. sav., 

T.: 8 428 51979; faks.: 8 428 51971 

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

 

 

 

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): 

1. Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti)  ir 

laikymas. 

 

Leidimą sudaro  5  puslapiai. 

 

Išduotas 2015 m. vasario 13  d.                                                     

 

 

 

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento 

Kauno skyriaus vedėja                                   A.V.     Donata Bliudžiuvienė        ________________                        
                                                                      (Vardas, pavardė)                        (parašas) 
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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. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis. 

 

Įrenginio pavadinimas:  UAB “Bideris” , Statybinių atliekų smulkinimo įrenginys 
 

 

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 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

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 

17 01 07 

betono, plytų, 

čerpių ir 

keramikos 

gaminių mišiniai, 

nenurodyti  

17 01 06 

Statybinės ir 

griovimo atliekos 
Nepavojingos 10000 20 

R13 – R1-R12 

veiklomis naudoti skirtų 

atliekų laikymas 

R5 - kitų 

neorganinių 

medžiagų 

perdirbimas ir 

(arba) 

atnaujinimas 
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2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo. 

 

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

 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos. 

 

Įrenginio pavadinimas:  UAB “Bideris” , Statybinių atliekų smulkinimo įrenginys 

 

Atliekos Atliekų naudojimo veikla 

Kodas 

pagal 

Atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 1 

priedą
 

Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Pavojingumas 

pagal atliekų 

tvarkymo 

taisyklių 2 

priedą
 

Atliekų naudojimo veiklos kodas (R1-

R11) ir pavadinimas pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklių 4 priedą 

Projektinis 

įrenginio 

našumas, t/m.
 

Didžiausias 

leidžiamas 

naudoti atliekų 

kiekis, t/m.  

1 2 3 4 5 6 7 

17 01 07 

betono, plytų, čerpių ir 

keramikos gaminių 

mišiniai, nenurodyti  

17 01 06 

Statybinės ir 

griovimo 

atliekos 

Nepavojingos 
R5 - Kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 
10 000 10 000 
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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 

17 04 05 Geležis ir plienas Metalo laužas Nepavojingos 100,0 R3- Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) 

atnaujinimas (įskaitant 

kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo 

procesus) 

 

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos. 

Įmonė atliekų nešalina, todėl lentelė nepildoma. 

 

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos. 

Įmonė atliekų paruošti naudoti ir (ar) šalinti nenumato, todėl lentelė nepildoma. 
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LEIDIMO  PRIEDAI 

 

 

 Paraiška taršos leidimui gauti 

 Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

 Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas. 

 


