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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2019-12-30 gavo raštu Nr. S-843 „Dėl 
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro pakartotinio paraiškos TIPK leidimui pakeisti 
pateikimo“ pateiktą patikslintą UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, Panevėžio 
regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės, 
asbesto atliekų sekcijos (toliau – Sąvartynas), adresu Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r., 
paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti (toliau – 
Paraiška) ir pridedamus dokumentus.

Pažymime, kad Agentūra išnagrinėjusi gautą 2019-09-16 Paraišką,  vadovaujantis Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 
(toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, 2019-11-06 raštu Nr. (30.1)-A4(e)-5642 (toliau – Raštas) 
priėmė sprendimą nepriimti paraiškos. Vadovaujantis TIPK taisyklių 41 papunkčiu Paraišką 
Jums grąžiname ir teikiame pastabas, kurios atsirado išnagrinėjus patikslintoje Paraiškoje nurodytą 
informaciją:

1. Pakartotinai prašome atsižvelgti į Rašte išdėstytą rekomendaciją (pastaba Nr. 1) paraišką 
TIPK leidimui pakeisti pateikti pilnos apimties. Prašome papildyti Paraišką duomenimis pagal 4 
priede pridedamą suderintą Sąvartyno aplinkos monitoringo programą, kurioje (2 lentelėje) 
nurodytas Sąvartyno dujų taršos šaltinių (601, 602, 603) išmetamų į aplinkos orą teršalų 
monitoringo planas. Šiuo aspektu, prašome įvertinti ar nereikia papildyti įrenginio atitikimo GPGB 
palyginamąjį įvertinimą (monitoringo sistemoms).

2. Paraiškos skyriuje „VIII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ“ 
išdėstytas numatomas įdiegti nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemones (paviršinių nuotekų 
sistemos modernizavimas, filtrato sistemos modernizavimas) prašome nurodyti ir 28 lentelėje  

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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„Aplinkosaugos veiksmų planas“.
3. Prašome atsižvelgti ir į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau 

– AAD) raštu išdėstytas pastabas (pridedama).
Patikslintą Paraišką pagal Agentūros ir AAD pastabas ir papildomus dokumentus 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. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.
2. AAD 2020-01-15 rašto Nr. (5.6)-AD5-581 „Dėl UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo 
centras paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 1 lapas.
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