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SPRENDIMAS 
DĖL UAB „TOMEGA“ NAFTOS PRODUKTŲ REGENERAVIMO BAZĖS PARAIŠKOS 

TIPK LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2019-09-       NR. (30.1)-A4 (E)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo Jūsų 2019-09-05 raštu Nr. 
2019/48 (toliau - Lydraštis) pateiktą patikslintą UAB „Tomega“ naftos produktų regeneravimo 
bazės (toliau – Įmonė) paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK 
leidimas) pakeisti (toliau – Paraiška). 

Pažymime, kad vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, 
Agentūra 2019-08-19 raštu Nr. (30.1)-A4(e)-3579 priėmė sprendimą nepriimti paraiškos (toliau – 
Sprendimas). Vadovaujantis TIPK taisyklių 41 papunkčiu Paraiška Jums grąžinama, kadangi 
atsižvelgta į nevisas Agentūros Sprendime, žemiau šiame rašte pakartotinai išdėstytas pastabas bei 
teikiame papildomas pastabas, kurios atsirado dėl patikslintoje Paraiškoje nurodytos papildomos 
informacijos:

1. Pagal Taisyklių 21.6 p. reikalavimą Paraiškoje (14 p.) prašome papildyti informaciją apie 
įrenginio priskyrimą prie potencialiai pavojingų įrenginių pagal Lietuvos Respublikos potencialiai 
pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą ir pridėti Taisyklių 22.14 p. nurodyto dokumento kopiją, jei 
teisės aktai nustato, kad veiklos vykdytojas privalo rengti tokius dokumentus. Prašome pridėti 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ar pavojingo objekto saugos ataskaitos titulinio lapo kopiją 
su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos šios 
ataskaitos apibendrintos išvados kopiją.

2. Prašome papildyti Paraiškos skyrių „VIII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS 
Į APLINKĄ“ pagal TIPK taisyklių 6 priede pateiktas VIII paraiškos dalies „Teršalų išleidimas su 
nuotekomis į aplinką“ pildymo rekomendacijas: informaciją pateikti 16 lentelėje, objekto sklypo 
plane pažymėti nuotekų surinkimo šulinius. 

3. Vadovaujantis TIPK taisyklių 22.3 p. kartu su Paraiška TIPK leidimui pakeisti, 
pakartotinai prašome pateikti ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą, parengtą pagal Ūkio 
subjektų aplinkos monitoringo nuostatus, patvirtintus LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu 
Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.
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4. Paraiškos prieduose pateikta UAB „Tomega“ naftos produktų regeneravimo bazės 
poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa 2017-2021 metams. Pakartotinai prašome 
pridėti nurodytos programos suderinimo raštą su Agentūra ir pateikti suderintą (pasirašytą 16 psl.) 
šios programos kopiją.

5. Patikslintoje Paraiškoje, nurodoma, kad ,,<...> Uždaroje centrifugoje yra atskiriamas 
naftos šlamas (naftos produktų dumblas), jis iškraunamas į tam skirtą konteinerį (1 m3) patalpų 
viduje. Per metus numatoma, kad šlamo  (atliekos kodas: 13 05 01*) susidarys – 1 tonų. <...> Per 
metus numatoma, kad šių atliekų susidarys  (atliekos kodas: 13 05 01*) susidarys – 240 tonų. <...> 
Atskirtas naftos produktų/vandens seperatorių tepaluotas vanduo (13 05 07*),  kaupiamas talpoje 
Nr. 11, ir atiduodamas atliekų tvarkytojams. Per metus  šių atliekų susidaro apie 4293 t.“. Atliekų 
naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nurodoma, kad ,,<...> Iš naftos produktų atliekų 
(pasiekus 90C temperatūros) atsiskiriamas vanduo. Kadangi naudojamoje alyvoje yra apie 29  
vandens, per metus susidarys 4060 t nuo naftos produktų atliekų atskirto vandens.<...>“. 
Patikslintoje Paraiškoje taip pat nurodoma, kad nurodytos susidariusios atliekos bus perduodamos 
kitiems atliekų tvarkytojams tvarkyti, tačiau patikslintos Paraiškos 28 ir 30 lentelėse nurodoma, kad 
atliekos, atliekų kodais 13 05 01* ir  13 05 07* planuojamos apdoroti R12 ir R9 atliekų naudojimo 
veiklomis. Prašome patikslinti informaciją apie po atliekų apdorojimo susidarančias atliekas, jų 
kiekius, apdorojimą.  

6. Tuo atveju, jeigu planuojama atliekas, nurodytas atliekos kodu 05 01 17, apdoroti R12 ir 
R9 atliekų naudojimo veiklomis, Patikslintos Paraiškos 26 lentelės 4 grafoje ,,Laikymo veiklos 
kodas (R13 ir (ar) D15)“  turi būti nurodoma R13 atliekų naudojimo veikla ir 6 grafoje 
,,Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ turi būti nurodoma ne tik R9, bet ir R12 atliekų 
naudojimo veikla. Prašome patikslinti nurodytą informaciją.

7. Paraiškos 31 lentelės 7 grafoje „Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras 
atliekų, įskaitant tvarkymo metu susidarančių atliekų, kiekis, t“ nurodomas didžiausias vienu metu 
numatomas laikyti bendras (suminis) visų planuojamų laikyti atliekų, įskaitant atliekų tvarkymo 
metu susidarančių atliekų, kiekis, tonomis.  Pažymėtina, kad Pavojingųjų atliekų atveju, nurodomas 
bendras (suminis) kiekvieno pavojingųjų atliekų technologinio srauto atliekų kiekis. Prašome 
patikslinti informaciją.

8. Pažymėtina, kad patikslintoje Paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Atliekų 
naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo plane pateiktą informaciją, todėl teikiant patikslintą Paraišką atitinkamai turi būti 
pateikti ir patikslinti nurodyti dokumentai.

9. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 3.1 lentelės 9 skiltyje „Didžiausias 
vienu metu laikomas atliekų kiekis, t“ turi būti nurodomas didžiausias kiekvienos atliekos kiekis 
tonomis, kuris bus laikomas konkrečioje atliekų laikymo vietoje.  

10. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano 1 lentelėje ,,Informacija apie 
Įmonėje leidžiamas laikyti ir atliekų tvarkymo veiklos metu susidarančias atliekas“ turi būti 
nurodomas didžiausias leidžiamas Įmonėje laikyti kiekvienos atliekos rūšies kiekis, nurodant atliekų 
rūšies kodą ir pavadinimą pagal Taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, atliekų tvarkymo metu visos 
susidarančios atliekos, nurodant kiekvienos atliekos rūšies kodą ir pavadinimą pagal Taisyklėse 
pateiktą atliekų sąrašą. Prašome patikslinti informaciją.

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentas  
(toliau –AAD) taip pat pakartotinai pateikė pastabas paraiškos ir jos priedų projektams.

Patikslintą Paraišką pagal išdėstytas Agentūros ir AAD pastabas prašome pateikti Agentūrai 
pakartotiniam nagrinėjimui.

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą 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 
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Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo šio pranešimo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:
1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 

departamento 2019-09-18 rašto Nr. (5.4)-AD5-16802 „Dėl UAB „Tomega“ paraiškos 
TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 1 lapas.

2. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius Rimgaudas Špokas

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49 641, el.p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt
Justina Babikė, (8 706) 62 042, el.p. justina.babike@aaa.am.lt

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos 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“. 
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