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SPRENDIMAS IŠDUOTI UAB ,,TOKSIKA“ ŠIAULIŲ FILIALO PAVOJINGŲ ATLIEKŲ 

SĄVARTYNUI TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMĄ  

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Aplinkos ministro 2013 m. 

liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 

išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) 79 punktu, priima 

sprendimą išduoti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – Leidimas) 

eksploatuoti UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyną Jurgeliškių k., 10, Šiaulių 

raj., LT-76103. 

Šis leidimas parengtas pagal 2015-01-30 gautą paraišką ir pagal Agentūros 2015-02-20 ir 

2015-03-09 pateiktas pastabas 2015-03-30 patikslintą paraišką. Paraiška leidimui gauti 2015-02-11 

suderinta su Šiaulių visuomenės sveikatos centru raštu Nr. S-630 (9.5.3). Visuomenė apie gautą 

paraišką informuota 2015-02-03 laikraštyje „Lietuvos žinios“ ir Agentūros tinklalapyje. Agentūra 

paraišką priėmė 2015-06-09 raštu Nr. (15.9)-A4-6329. 

Sprendimas išduoti Leidimą eksploatuoti UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų 

sąvartyną Jurgeliškių k., 10, Šiaulių raj. pagrįstas tuo, kad paraiška leidimui gauti atitiko TIPK 

taisyklių nuostatas bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus taip pat Poveikio aplinkai vertinimo 

aspektus ir rezultatus, nustatytus Agentūros 2015-01-08 sprendime Nr. (15.9)-A4-107 dėl UAB 

„Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei eksploatavimo ir pavojingų 

atliekų tvarkymo įrenginių keitimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu. 

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisija nerengė ir neplanuoja rengti geriausių prieinamų 

gamybos būdų (GPGB) informacinio dokumento atliekų sąvartynams, tame tarpe ir pavojingų 

atliekų sąvartynams, gamybos būdai šiame Leidime palyginti su atitinkamu Jungtinės Karalystės 

informaciniu dokumentu, skirtu atliekų šalinimui sąvartynuose.  

Papildomi Leidimo reikalavimai nustatyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimus ir komunalinių atliekų sąvartynų aplinkosauginio valdymo praktiką, netaikant išimčių, 

numatytų TIPK taisyklių 51 punkte. Šiaulių visuomenės sveikatos centro pasiūlyti papildomi 

reikalavimai, susiję su triukšmo ir kvapų poveikiu, perkelti į Leidimo sąlygas. Šiaulių rajono 

savivaldybės administracijos 2015-02-11 rašte Nr. 1-346(3.24) pasiūlyti reikalavimai taip pat 

perkelti į Leidimo sąlygas, tačiau pasiūlymas kartą per ketvirtį informuoti vietos savivaldos 

instituciją apie laikomas nepašalintas (nedeponuotas) pavojingas atliekas pakeistas reikalavimu 

tokią informaciją teikti kas du metus. Dažnesnis tokių ataskaitų rengimas būtų susijęs su 
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komplikuota atliekų, esančių įvairiose tvarkymo stadijose, apskaita, todėl nustatytas 2 metų 

laikotarpis Agentūros ir veiklos vykdytojo nuomone, yra pakankamas taršos prevencijos aspektu. 

Leidimui suteiktas Nr. T-Š.9-9/2015. 

Informacija, susijusi su Leidimo išdavimu, yra pridėta prie paraiškos Leidimui gauti ir 

laikoma Aplinkos apsaugos agentūroje Vilniuje, Juozapavičiaus g. 9. 

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui 

(Žygimantų g. 2, 01102, Vilnius) arba Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 

01402, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos. 

PRIDEDAMA. UAB “Toksika” Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno Leidimas be 

priedų 47 lapai (priedai el. laikmenoje). Leidimas teikiamas I-ajam ir II-ajam adresatui. 

 
 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių Aldona Margerienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Beržinskas, tel. 8 706 62031, el. p. v.berzinskas@aaa.am.lt 


