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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2019-12-18 gavo ir išnagrinėjo 2019-12-12 
raštu „Dėl UAB Domantonių paukštynas TIPK paraiškos pateikimo“ pateiktą UAB Domantonių 
paukštynas (Muiželėnų k., Alytaus r.) paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti.

Pažymime, kad vadovaujantis TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių1 92.8 p.2 reikalavimais, Agentūra peržiūrėjo UAB „Domantonių paukštynas“ taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. AR-3(1)/T-A.2-10/2017 (toliau – TIPK leidimas) 
sąlygas, kuris išduotas 2006-04-29, koreguotas 2009-12-24, pakeistas 2017-04-27. Įvertinusi tai, 
kad yra parengtos atnaujintos ir ES aprobuotos intensyviam naminių paukščių auginimui taikomų 
geriausiai prieinamų gamybos būdų (toliau – GPGB) išvados, susijusios su pagrindine UAB 
„Domantonių paukštynas“ veikla – naminių paukščių auginimu, Agentūra 2018-12-13 raštu Nr. 
(30.1)-A4E-3038 priėmė sprendimą (toliau – Sprendimas), kad UAB „Domantonių paukštynas“ 
TIPK leidimas turi būti pakeistas, atsižvelgiant į atnaujintas GPGB išvadas.

 Peržiūrėję Paraiškoje (4 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas)  
pateiktą informaciją, nustatėme, kad neatsižvelgta į Agentūros Sprendimą, nes šioje lentelėje 
pateikta informacija neatitinka GPGB būdų, kurie aprašyti atnaujintose GPGB išvadose (2017 m. 
vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302, kuriuo pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados 
dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo). 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, vadovaujantis TIPK taisyklių 361.2 papunkčiu, priimtas 
sprendimas nepriimti paraiškos.  

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
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).
2 92. Siekdama užtikrinti Taisyklių 17 punkte nurodytų principų laikymąsi ir kad įrenginys būtų eksploatuojamas pagal leidimo sąlygas, o leidimo 
sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus, AAA privalo peržiūrėti leidimo sąlygas šiais atvejais: 92.8. atlikus aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų 
išmetamų teršalų inventorizaciją pagal Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 
inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo.
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Patikslintą Paraišką pakartotinai prašome pateikti Agentūrai iki 2020-04-14 nagrinėjimui ir 
terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.
PRIDEDAMA. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktorius Rimgaudas Špokas

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

3 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 įteikimo dienos.
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