
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 
(leidimą išduodančios ar keičiančios institucijos pavadinimas) 

 

 

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. TL-P.6-16/2016 

 

 

[1] [7] [3 ] [0] [0] [0 ] [6] [6] [4] 
(Juridinio asmens kodas) 

 

 

 

 

Antrinių žaliavų sandėlys, Vytautog.41, Rokiškis, tel. (8 458) 710 83 

 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

 

AB „Rokiškio komunalininkas“, Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis, tel. (8 458) 710 83,  

faks. +370 458 213 82, el. p.: administracija@rokom.lt, info@rokiskiokomunalininkas.lt 
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas) 

 

 

 

 

 

Leidimą sudaro:  

1. Specialioji dalis: atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar 

šalinti) ir laikymas; 

2. Leidimo priedai. 

 

 

 

 

Išduotas        2016   m.   birželio    7   d. 

 

 

 

 

Direktoriaus įgaliota  

Poveikio aplinkai vertinimo  

departamento direktorė                 Justina Černienė       __________________ 
                                      (Vardas, pavardė)                         (parašas) 

                                          A.V. 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 

panaikinimo taisyklių  

3 priedo 4 priedėlis A dalis 

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

 

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

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis. 

įrenginio pavadinimas  - Antrinių žaliavų sandėlis 

 

Atliekos 
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų 

laikymas 

Tolimesnis 

atliekų 

apdorojimas Kodas Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15)  

 

Didžiausias vienu 

metu leidžiamas 

laikyti bendras atliekų, 

įskaitant apdorojimo 

metu susidarančių 

atliekų, kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

20 01 01 Popierius ir kartonas popierius ir kartonas  

43 

R3, R5 

15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotės popieriaus ir kartono pakuotės  R3, 

20 01 39 Plastikai plastikai R13 R1, R3, R5 

15 01 02 Plastikų pakuotės plastikų pakuotės  R3, R5 

20 01 02 Stiklas stiklas  R5 

20 01 99 Kitaip neapibrėžtos frakcijos 
atliekos iš individualių 

rūšiavimo priemonių 

 
 

R1, R3, R5 

 

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

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos. 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.  

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

Lentelės nepildomos, nes antrinių žaliavų sandėlyje nebus vykdomos lentelėse nurodytos atliekų tvarkymo veiklos. 
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6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos 

apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.  

 

Eil. 

Nr. 

Sąlygos 

1 2 

1.  Atliekas laikyti taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. 

 

______________ 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 4 priedėlio B dalis 

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS 

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

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

 

 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis. 

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

3 lentelė. Leidžiamos naudoti pavojingosios atliekos. 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti pavojingosios atliekos. 

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

6 lentelė. Kitos sąlygos pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos 

apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

Specialioji dalis ir joje esančios lentelės nepildomos, nes AB „Rokiškio komunalininkas“ antrinių žaliavų sandėlyje nevykdys lentelėse nurodytų 

pavojingųjų atliekų tvarkymo veiklų. 

 

 

______________ 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo 

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 8 priedėlis 

 

TARŠOS LEIDIMO Nr. TL-P.6-16/2016 PRIEDAI 

 

 

 

1. Priimta paraiška Taršos leidimui gauti. 

2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  m.  birželio   7  d. 
(Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 

 

Direktoriaus įgaliota  

Poveikio aplinkai vertinimo  

departamento direktorė                                    Justina Černienė                                            ________________________ 
                                                                  (Vardas, pavardė)                                                                               (parašas) 

                                                    A.V. 

  

 


