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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

  

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. TL-K.1-14/2018 

 

 

[3] [0] [2] [4] [1] [4] [8] [6] [4] 

 (Fizinio asmens kodas) 

 

UAB „reneco“,  Plastiko atliekų perdirbimo įrenginys 

Skarulių g. 58, Jonava, Jonavos r. sav. 

 (ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

UAB „reneco“, Skarulių g. 58, Jonava, Jonavos r. sav. 

 

tel. +370 620 59757, el. paštas electrorecycling@gmail.com 

(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 leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį 

išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) 

koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: ................. 

 

3. Leidimo priedai. 

 

 

Išduotas 2018 m. spalio 17 d. 

 

 

 

Direktoriaus įgaliotas, Aplinkos apsaugos  

agentūros direktoriaus pavaduotojas                         __Vytautas Krušinskas__         ____________ 
                    (Vardas, pavardė)              (parašas) 

A. V. 
 
 

T
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Taršos leidimas Nr. TL-K.1-14/2018 

 

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 UAB „reneco“ Plastiko atliekų perdirbimo įrenginys 

 

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 

15 01 02 

Plastikinės (kartu su 

PET 

(polietilentereftalata

s)) pakuotės 

PET (polietilentereftalato), didelio 

ir mažo tankio polietileno, 

polipropileno plastikinė pakuotė, 

plastikinė tara, agroplėvelė 

R13 

99,9 

R3, R12 

20 01 39 Plastikai 

Polietileno plėvelė, polipropileno 

maišai, 

plastikinė tara, plastikiniai buities 

daiktai 

R13 R3, R12 

19 12 04 
Plastikai ir guma 

Plastikai, plastikiniai įrangos 

korpusai 
R13 R3, R12 
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12 01 05 
Plastiko drožlės ir 

nuopjovos 

Plastiko drožlės ir nuopjovos 

susidariusios plastiko dirbinių 

gamybos, apdorojimo ir perdirbimo 

metu, reklamos gamybos 

nuopjovos, baldų plėvelės 

nuopjovos 

R13 R3, R12 

17 02 03 Plastikai 

Plastiko atliekos, susidariusios 

pastatų statybos ir griovimo metu, 

vamzdžiai, kibirai 

R13 R3, R12 

16 01 19 Plastikas 

Automobilių plastiko atliekos 

(bamperiai, posparniai, polietileno 

bakai, panelės ir plastikinės 

apdailos detalės) 

R13 R3, R12 

19 12 12 

Kitos mechaninio 

atliekų apdorojimo 

atliekos (įskaitant 

medžiagų mišinius) 

nenurodytos 19 12 

11 

Smulkios, mišrios plastiko, 

popieriaus dalelės netinkamos 

perdirbimui 

R13 D1 

19 08 01 Grotų atliekos 
Grotų atliekos susidarančios po 

plastikų plovimo 
R13 D1 

 

 

 

 

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

Lentelė nepildoma, nes įmonė  nevykdo nepavojingųjų atliekų tvarkymo veiklos S8. 
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3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos. 

Įrenginio pavadinimas UAB „reneco“ Plastiko atliekų perdirbimo įrenginys 

 

Numatomos naudoti atliekos Atliekų naudojimo veikla  

Tolimesnis atliekų 

apdorojimas 
Kodas  Pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Atliekos 

naudojimo 

veiklos kodas 

(R1–R11)  

Projektinis 

įrenginio 

pajėgumas, t/m. 

1 2 3 4 5 6 

15 01 02 

Plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

PET (polietilentereftalato), didelio ir mažo 

tankio polietileno, polipropileno plastikinė 

pakuotė, plastikinė tara, agroplėvelė 

 

R3 

 

1500 

 

Gautos plastiko 

granulės bus 

parduodamos 

plastiko dirbinių 

gamintojams 

20 01 39 Plastikai 
Polietileno plėvelė, polipropileno maišai, 

plastikinė tara, plastikiniai buities daiktai 

19 12 04 Plastikai ir guma Plastikai, plastikiniai įrangos korpusai 

12 01 05 
Plastiko drožlės ir 

nuopjovos 

Plastiko drožlės ir nuopjovos susidariusios 

plastiko dirbinių gamybos, apdorojimo ir 

perdirbimo metu, reklamos gamybos nuopjovos, 

baldų plėvelės nuopjovos 

17 02 03 Plastikai 
Plastiko atliekos, susidariusios pastatų statybos 

ir griovimo metu, vamzdžiai, kibirai 

16 01 19 Plastikas 

Automobilių plastiko atliekos (bamperiai, 

posparniai, polietileno bakai, panelės ir 

plastikinės apdailos detalės) 
 

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos. 

Lentelė nepildoma, nes įmonė nepavojingųjų atliekų nešalina. 
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5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos. 

Įrenginio pavadinimas UAB „reneco“ Plastiko atliekų perdirbimo įrenginys 

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti 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 

15 01 02 

Plastikinės (kartu su 

PET 

(polietilentereftalatas)) 

pakuotės 

PET (polietilentereftalato), didelio ir mažo tankio 

polietileno, polipropileno plastikinė pakuotė, plastikinė 

tara, agroplėvelė 

R12, S5 

1500 

20 01 39 Plastikai 
Polietileno plėvelė, polipropileno maišai, 

plastikinė tara, plastikiniai buities daiktai 
R12, S5 

19 12 04 Plastikai ir guma Plastikai, plastikiniai įrangos korpusai R12, S5 

12 01 05 
Plastiko drožlės ir 

nuopjovos 

Plastiko drožlės ir nuopjovos susidariusios plastiko 

dirbinių gamybos, apdorojimo ir perdirbimo metu, 

reklamos gamybos nuopjovos, baldų plėvelės nuopjovos 

R12, S5 

17 02 03 Plastikai 
Plastiko atliekos, susidariusios pastatų statybos ir 

griovimo metu, vamzdžiai, kibirai 
R12, S5 

16 01 19 Plastikas 
Automobilių plastiko atliekos (bamperiai, posparniai, 

polietileno bakai, panelės ir plastikinės apdailos detalės) 
R12, S5 

 

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.  Atvežtos į įmonę atliekos privalo būti iškraunamos pastato viduje. Atliekų tvarkymo veikla turi būti vykdoma pastate, o jos vykdymo 

metu durys, langai turi būti uždaryti, kad nesklistų dulkės ir triukšmas į aplinką.  

_________________________ 
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Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 8 priedėlis 

 

TARŠOS LEIDIMO NR. Nr. TL-K.1-14/2018 RIEDAI 

 

 

 

1. 2018-09-27 raštas Nr.(30.4)-A4-7901 „Sprendimas priimti UAB „reneco“ plastiko atliekų 

perdirbimo įrenginio paraišką Taršos leidimui gauti“. 

2. Priimta paraiška Taršos leidimui gauti su pridedamaisiais priedais.  

2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, 2018-10-17 . 

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, 2018-10-17. 

4. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-10-17 raštas Nr.(30.4)-A4-8219 Sprendimas dėl UAB 

„reneco“ taršos leidimo Nr. TL-K.1- 14/2018 išdavimo“. 

 

 

 

 

 

                  2018 m. spalio  17   d. 

(Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

Direktoriaus įgaliotas, Aplinkos apsaugos  

agentūros direktoriaus pavaduotojas                         _Vytautas Krušinskas__          ____________ 
                    (Vardas, pavardė)              (parašas) 

A.V. 

 

 

 

__________________ 

 


