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SPRENDIMAS 

DĖL VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO KOMUNALINIŲ 
ATLIEKŲ MECHANINIO – BIOLOGINIO APDOROJIMO (MBA) ĮRENGINIO TIPK 

LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMO IR TIPK LEIDIMO PAKEITIMO

2020-09-       Nr. (30.1)-A4E-     

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo Aplinkos apsaugos departamento 
prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos (toliau – AAD Kauno valdyba) 2020-08-26 raštą Nr. 
(12.4)-AD5-14387 ir 2020-09-11 raštą Nr. (12.4)-AD5-15566 „Dėl informacijos apie VšĮ „Kauno 
regiono atliekų tvarkymo centras“ komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo 
įrenginio pateikimo“ (toliau – Raštai). Raštuose (pridedama) išdėstyta informacija apie VšĮ 
Kauno regiono atliekų tvarkymo centro komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo 
(MBA) įrenginio (toliau – Įrenginys) atliktus patikrinimus ir patikrinimo metu nustatytus Kauno 
MBA įrenginiui 2015-10-23 išduoto taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-
K.4-6/2015 (toliau – TIPK leidimas) sąlygų pažeidimus ir įmonei duotus privalomus nurodymus 
pašalinti patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

Išnagrinėjusi AAD Kauno valdybos pateiktą informaciją, Agentūra, siekdama užtikrinti 
TIPK1 taisyklių 17 punkte nurodytų principų laikymąsi ir kad įrenginys būtų eksploatuojamas 
pagal leidimo sąlygas, o leidimo sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus, vadovaudamasi 

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, 
patvirtintos Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) 
(redakcija galiojanti nuo 2020-07-17).
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Įstatymo2 191 straipsnio dvyliktąja dalimi, TIPK taisyklių 92.1 papunkčiu, atliko TIPK leidimo 
sąlygų peržiūrą. Atsižvelgiant į TIPK taisyklių 951 punkto reikalavimus, peržiūrėjusi TIPK 
leidimo sąlygas, nustatė, kad TIPK leidimas turi būti keičiamas, nurodant techninius (skaitinius) 
parametrus iš paraiškos bendrosios dalies informacijos (iš įrenginio į aplinkos orą išmetamų 
teršalų sąrašą; aplinkosaugos veiksmų planą), pagal TIPK taisyklių3 reikalavimus, leisiančios 
užtikrinti aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų laikymąsi.

Atsižvelgiant į išdėstytą, vadovaudamasi Įstatymo 191 straipsnio 12 dalies 5 punktu, TIPK 
taisyklių 97 punktu, 97.1 papunkčiu, Agentūra priima sprendimą, kad būtina pakeisti TIPK 
leidimą ir nustato – ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų, bet ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų 
terminą nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos, per kurį veiklos vykdytojas, VšĮ Kauno 
regiono atliekų tvarkymo centras turi pateikti paraišką TIPK leidimui pakeisti.

Pažymėtina, kad vadovaujantis TIPK taisyklių 1193 punktu, šiuo sprendimu turi vadovautis 
veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį ir AAD, vykdantis leidimo sąlygų laikymosi 
kontrolę.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti4.
PRIDEDAMA. Raštų kopijos, 2 lapai.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 695) 17454, el. p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

2 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas).
3 TIPK taisyklių 21.15 papunktis, 21.17 papunktis.
4 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.
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