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ATLIEKŲ MECHANINIO – BIOLOGINIO APDOROJIMO (MBA) ĮRENGINIO 

PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI 
PAKEISTI

2019-11-       NR. (30.1)-A4 (e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „VEISTAS“ 2019-09-27 
raštu Nr. S-78 pateiktą Telšių regiono komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo 
(MBA) įrenginio, paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 
pakeisti. Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, 
todėl vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir 
galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 
„Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, priimtas 
sprendimas nepriimti paraiškos.

Paraiška Jums grąžinama pagal žemiau pateiktas apibendrintas Agentūros pastabas:
1. Paraiškos 6 p. pateikta informacija: „<..>MBA įrenginiuose numatoma apdoroti iki 

50.000 t/metus mišrių komunalinių atliekų (toliau - MKA).<..>“, o Paraiškos 8 p. - „<..>Mišrių 
komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektinis pajėgumas – 49.570 
t/metus (15 t/val. atliekų)<..>“. Prašome Paraiškoje tikslinti informaciją, susijusią su MBA 
įrenginiuose apdorojamų atliekų kiekiu t/metus.

2. Paraiškos 10 p. pateikta informacija: „<..>Po rankinio rūšiavimo likusi sunkioji nerūšiuojama 
frakcija yra nukreipiama į sąvartyną arba perduodama į atliekų deginimo įrenginius.<..>“. Prašome 
tikslinti informaciją, nurodant kokiais atvejais likusi sunkioji frakcija (nurodyti ir atliekos kodą) 
perduodama į sąvartyną ir kokiais atvejais – į atliekų deginimo įrenginius.

3. Prašome papildyti įrenginio atitikimo GPGB palyginamąjį įvertinimą (Paraiškos 4 lentelė) 
pagal Europos Komisijos 2018-08-10 sprendimu aprobuotas atnaujintas GPGB išvadas dėl atliekų 
apdorojimo.

4. Paraiškos 9 lentelėje nurodytas į aplinkos orą numatomas išmesti bendras iš įrenginio 
teršalų kiekis – 103,072 t/m., nesutampa su 10 lentelėje nurodyta bendra iš įrenginio išmetama 
tarša, kuri sudėjus yra 100,58 t/m. Prašome Paraiškoje patikslinti nurodytą iš įrenginio išmetamą 
oro taršą t/m.
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5. Papildomai informuojame, kad vadovaujantis TIPK taisyklių 92.11 punktu Agentūra 
peržiūrėjo TIPK leidimo Nr. T-Š.6-13/2015 sąlygas, kuris išduotas 2015-09-24. Peržiūrėję 
galiojančio TIPK leidimo sąlygas, nustatėme, kad TIPK leidime nėra nustatytos sąlygos leidžiamų 
išleisti nuotekų užterštumui. Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti duomenis užpildant Paraiškos 
skyrių „VIII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ“. Paaiškinimai dėl kai 
kurių paraiškos dalių pildymo pateikti Taisyklių 6 priede. Atitinkamai, prašome įvertinti ar nereikia 
atnaujinti suderintos Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos, kuri rengiama ir tvirtinama 
vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais LR aplinkos ministro 
2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

6. Peržiūrėję galiojančio TIPK leidimo sąlygas, nustatėme, kad Paraiškoje ir jos prieduose, 
didžiausias numatomas laikyti nepavojingų atliekų kiekis mišrių komunalinių atliekų mechaninio 
apdorojimo zonoje ir antrinių žaliavų stoginėje nurodytas didesnis nei leidžiamas pagal 
galiojančio TIPK leidimo sąlygas. Taip pat, papildytas laikomų atliekų sąrašas, atliekomis su 
kodais: 19 05 01; 16 01 03; 15 01 05 01; 15 01 05 02; 19 12 09. Prašome patikslinti nurodytą 
informaciją ir pateikti paaiškinimus.

7. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių1 nuostatomis, R12 veikla 
negali būti nurodoma klasifikuojant atliekų naudojimo veiklą, jei po išankstinio apdorojimo dalis 
atliekų yra šalinama, o dalis – naudojama. Tokiu atveju turi būti nurodoma S5 veikla – atliekų 
paruošimas naudoti ir šalinti. Taip pat tuo atveju, jeigu nurodoma, kad atliekos tvarkomos S5 
atliekų tvarkymo veikla, atitinkamai turi būti nurodoma, kad atliekos laikomos ne tik R13 atliekų 
naudojimo veikla, bet ir D15 atliekų šalinimo veikla. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti 
Paraiškos 25, 26 lentelėse ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente, Atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane, mišrių komunalinių atliekų (20 03 01) paruošimo 
naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodą.

8. Pažymėtina, kad po atliekų paruošimo naudoti ar šalinti atliekų tvarkymo įrenginyje 
negali susidaryti atliekos, nurodytos 16 01 03 ir 20 03 07 atliekų kodais. Prašome patikslinti 
informaciją.

9. Paraiškos 25 lentelėje ,,Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios 
atliekos“ turi būti nurodomos tik tos atliekos, kurias Įmonė planuoja paruošti naudoti ar šalinti, o 
atliekų paruošimo naudoti ar šalinti metu susidariusios atliekos turi būti nurodomos Paraiškos 26 
lentelėje ,, Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis“.

10. Pažymėtina, kad Paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Atliekų naudojimo ar 
šalinimo techniniame reglamente ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane 
pateiktą informaciją, informacija apie vykdomas/planuojamas veiklas, atliekos, jų kiekiai ir 
tvarkymo būdai turi sutapti, todėl teikiant patikslintą Paraišką atitinkamai turi būti pateikti ir 
patikslinti nurodyti dokumentai. Nurodytuose dokumentuose nesutampa laikomų atliekų sąrašas. 
Prašome patikslinti.

11. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) turi būti 
parengtas ne tik pagal Atliekų tvarkymo taisyklių2 3 priede pateiktą formą, bet ir pagal Atliekų 
tvarkymo taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis 
reglamento rengimo instrukciją, Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamente turi būti 
pateikta visa instrukcijoje nurodoma informacija pagal visas vykdomas/planuojamas atliekų 
naudojimo veiklas. Lyginant su Paraiškoje pateiktais duomenimis, Reglamento 3.1. lentelėje 
nurodytas ne visas laikomų atliekų sąrašas. Prašome patikslinti nurodytus duomenis. Papildomai 
prašome pateikti teritorijos planą su jame pažymėtomis atliekų sandėliavimo zonomis.

12. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas (toliau – Planas) turi būti 
parengtas vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, 

1 patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 ,,Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“
2 Žiūrėti 1 išnašą.
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derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo3 (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus ir jame turi būti 
nurodoma visa pagal Tvarkos aprašą reikalaujama informacija. Plano priemonių įgyvendinimo 
sąmatos lentelėje, prašome įtraukti skiltį ir joje nurodyti atliekų tvarkytojo pavadinimą, kuriam bus 
perduodamos sukauptos atliekos. 

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 įsigaliojo Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 
2 dalies nuostata, kad „Įmonė, kuri privalo turėti leidimą pagal šio Įstatymo 6 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali pradėti vykdyti tik turėdama aplinkos 
ministro nustatyta tvarka parengtą ir su Aplinkos ministerijos įgaliota institucija suderintą atliekų 
naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą ir sudarytą šio straipsnio 5 dalyje nustatytus 
reikalavimus atitinkančią laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją.“. Atsižvelgiant į tai, 
informuojame, kad nuo 2019-01-01 banko garantų reikia tiek pavojingų, tiek nepavojingų atliekų 
tvarkytojams.

Patikslintą Paraišką pagal apibendrintas Agentūros ir Aplinkos apsaugos departamento prie 
Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) pastabas ir papildomus dokumentus (su įrašu skaitmeninėje 
laikmenoje) prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti 
bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:
1. AAD 2019-10-22 rašto Nr. (5.3)-AD5-19054 „Dėl UAB „VEISTAS“ paraiškos TIPK 

leidimui pakeisti“ kopija, 1 lapas.
2. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49641, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

3 Patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymu Nr. 469 ,,Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo 
veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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