
 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. TL-V.8-17/2015 

 

 

 

      

3 0 2 5 6 7 0 6 6 

     (Juridinio asmens kodas) 

 

 

 

UAB „Bio valiuta“ maistinio aliejaus ir riebalų atliekų surinkimas ir laikymas 

Vanaginės k., Riešės sen., Vilniaus r. 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

UAB „Bio valiuta“, Lazdynų g. 6-13, Vilnius, tel., 8 655 54444, el. p. info@biovaliuta.lt 

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

 

 

 

Leidimą sudaro: 3 puslapiai  

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

paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas  

 

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 

2012 m. birželio 5 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. VR-4.7-V-02-

V-117. 

 

3. Leidimo priedai. 

 

 

 

 

Išduotas 2015 m. birželio 30 d. 

 

 

Taršos prevencijos ir  

leidimų departamento               Justina Kraskauskaitė                               ____________________ 

Vilniaus skyriaus vedėja              (Vardas, pavardė)                                                 (parašas) 

 

A. V. 
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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 „Bio valiuta“ maistinio aliejaus ir riebalų atliekų surinkimas ir laikymas 

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 (R13 ir (ar) 

D15) ir pavadinimas 

pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklių 4 

priedą) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20 01 25 
Maistinis aliejus ir 

riebalai 

Panaudotas maistinis 

aliejus ir riebalai 
Nepavojingos 500,0 50,0 R13 R12, R13 

 

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

Lentelė nepildoma, atliekos nebus laikomos S8 būdu. 

 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos. 

Lentelė nepildoma, objekte neplanuojama atliekų tvarkyti R1-R11 būdais. 

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos. 

Lentelė nepildoma, objekte atliekos nebus šalinamos. 

 

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

Lentelė nepildoma, atliekos objekte nebus paruošiamos naudoti ar šalinti D13, D14, R12 ar S5 tvarkymo būdais. 



 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 8 priedėlis 

 

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-V.8-17/2015 PRIEDAI 
 

 

1. Paraiška Taršos leidimui gauti 

2. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas 

3. Atliekų naudojimo/šalinimo techninis reglamentas 

 

 

 

 

 

 

2015 m. birželio 30 d. 

(Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo ___________________________           _______________ 

(Vardas, pavardė)  (parašas) 

A. V. 

 

 

 

 
 


