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Metalo laužo ir metalo atliekų supirkimo aikštelė, Tinklų g. 25D, Panevėžys  

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

 

UAB „IRĖJA“ Kėdainių g. 103 D, Šeduva, Radviliškio r.  

(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. Iki pakeitimo galiojo LR aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos 

departamento 2006 m. sausio 4 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. 

P2-1/063, koreguotas 2012 m. gruodžio 2 d.  

3. Leidimo priedai. 

 

 

Išduotas            m.                    d. 

 

Pakeistas  2016 m.  gegužės  13  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  Metalo laužo ir metalo atliekų supirkimo aikštelė 

 

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 

02 01 10 Metalo atliekos metalo atliekos  
 

 

6300,25 

 

16 01 17 Juodieji metalai  juodieji metalai iš automobilių 

(kėbulai) 

  

 

R12, R4 

17 04 05 Geležis ir plienas geležis ir plienas R13  

19 12 02 Juodieji metalai juodieji metalai    

20 01 40 Metalai metalai    

19 12 12 

Kitos mechaninio atliekų 

apdorojimo atliekos (įskaitant 

medžiagų mišinius), nenurodytos 

19 12 11 

rūšiavimo likučiai gauti 

rūšiuojant metalus 
 

 

 

R12, D1 
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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. 

Lentelės nepildomos, nes UAB „Irėja“ metalo laužo ir metalo atliekų supirkimo aikštelėje nevykdys lentelėse nurodytų atliekų tvarkymo veiklų. 

 

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

Įrenginio pavadinimas Metalo laužo ir metalo atliekų supirkimo aikštelė 

 

Atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas
 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) 

šalinti veiklos kodas (D8, D9, 

D13, D14, R12, S5) 
 

Projektinis įrenginio 

pajėgumas, t/m. 

1 2 3 4 5 

02 01 10 Metalo atliekos metalo atliekos R12 

15 000 
16 01 17 Juodieji metalai  juodieji metalai iš automobilių 

(kėbulai) 

R12 

17 04 05 Geležis ir plienas geležis ir plienas 
R12 

19 12 02 Juodieji metalai juodieji metalai 
R12 

 

20 01 40 Metalai metalai 
R12 

 

 

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. 

2.  Užtikrinti, kad atliekos bus apdorotos nekeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai. 

______________ 
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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 UAB „IRĖJA“ metalo laužo ir metalo atliekų supirkimo aikštelėje 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. P2-1/063 / TL-P.3-23/2016 PRIEDAI 

 

 

1. Priimta paraiška taršos leidimui pakeisti. 

2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  m.  gegužės  13   d. 
(Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus įgaliota  

Poveikio aplinkai vertinimo  

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

                                                    A.V. 

  

 


