Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedas
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
TARŠOS LEIDIMAS
Nr. TL-K.7-6/2014
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(Juridinio asmens kodas)

UAB „Raseinių metalas“,
Juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo ir atliekų, akumuliatorių, nepavojingos EEĮ,
ENTP tvarkymo objektas, adresu Liepų g. 6, Raseiniai

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)
UAB „Raseinių metalas“, reg. adresas: Liepų g. 6, Raseiniai, tel. 8 687 95231,
el.p. info@holdingas.lt
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)
Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys):
1.Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti) ir laikymas
Leidimą sudaro 15 puslapių.
Išduotas 2014 m. lapkričio 24 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėja
A.V.

Donata Bliudţiuvienė
(Vardas, pavardė)

________________
(parašas)

Pastaba: UAB „Raseinių metalas“ perėmė atliekų tvarkymo veiklą iš UAB „Sigmeta“, kuri turėjo
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente 2013 m. birţelio mėn. 10 d. išduotą TIPK leidimą
Nr.7/33 ( veiklos vykdymo vieta - Liepų g. 6, Raseiniai)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių
3 priedo
4 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR
LAIKYMAS
1 lentelė. Didţiausias leidţiamas laikyti atliekų kiekis.
Įrenginio pavadinimas: UAB „Raseinių metalas“, Juodųjų ir spalvotųjų metalų lauţo ir atliekų, akumuliatorių, nepavojingos EEĮ, ENTP tvarkymo objektas,
adresu Liepų g. 6, Raseiniai

Atliekos
Kodas pagal
Atliekų
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1

Pavadinimas

2

02 01 10

Metalų atliekos

12 01 01

Juodųjų metalų
šlifavimo ir
tekinimo atliekos

Patikslintas pavadinimas

Pavojingumas
pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2 priedą

3
Metalo ţemės ūkio technikos
atliekos
Juodųjų metalų šlifavimo ir
tekinimo atliekos

4

Nepavojingos

2

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Laikymo veiklos
Didţiausias
Projektin
kodas (R13 ir (ar)
vienu metu
is
D15) ir
leidţiamas
įrenginio
pavadinimas
laikyti
našumas,
pagal Atliekų
atliekų
t
tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7
R13
40
4
(R1-R12
veikloms naudoti
skirtų atliekų
50
5
laikymas)

Galimi atliekų
tvarkymo būdai
pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4 priedą
8
S1 (surinkimas);
S2 (veţimas);
R12 (atliekų
būsenos ar
sudėties

12 01 03
15 01 04
1

16 01 04*

Spalvotųjų metalų
šlifavimo ir
tekinimo atliekos
Metalinės
pakuotės
2

Eksploatuoti
netinkamos
transporto
priemonės

16 01 06

Eksploatuoti
netinkamos
transporto
priemonės,
kuriose nebėra nei
skysčių, nei kitų
pavojingų
sudedamųjų dalių

16 01 16

Suskystintų dujų
balionai

16 01 17

Juodieji metalai

16 01 18

Spalvotieji metalai

Spalvotųjų metalų šlifavimo ir
tekinimo atliekos

10

2

Metalinės pakuotės

300

40

5

6

100

3,5

3

Eksploatuoti netinkamos
transporto priemonės

Eksploatuoti netinkamos
transporto priemonės, kuriose
nebėra nei skysčių, nei kitų
pavojingų sudedamųjų dalių
Eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių juodojo
metalo dalys
Eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių juodojo
metalo dalys
Eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių spalvotojo
metalo dalys

4
H14
(ekotoksiškos:
atliekos, kurios
sukelia arba gali
sukelti staigų ar
uţdelstą pavojų
vienam ar
daugiau aplinkos
komponentų)

Nepavojingos

Nepavojingos

3

pakeitimas, prieš
vykdant su jomis
bet kurią iš R1R11 veiklų)
7

R13
(R1-R12
veikloms naudoti
skirtų atliekų
laikymas)
100

5

5

1

3000

400

80

5

R13
(R1-R12
veikloms naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

8
S1 (surinkimas);
S2 (veţimas);
S5 (atliekų
paruošimas
naudoti ir šalinti,
apimant šias
išankstinio atliekų
apdirbimo
veiklas: S501ardymas,
išmontavimas)

S1 (surinkimas);
S2 (veţimas);
R12 (atliekų
būsenos ar
sudėties
pakeitimas, prieš
vykdant su jomis
bet kurią iš R1R11 veiklų)

16 02 14

16 02 16

16 06 01*

Nebenaudojama
įranga,
nenurodyta
160209-160213
Sudedamosios
dalys, išimtos iš
nebenaudojamos
įrangos,
nenurodytos
160215
Švino
akumuliatoriai

16 06 02*

Nikelio-kadmio
akumuliatoriai

17 04 01

Varis, bronza,
ţalvaris

17 04 02

Aliuminis

17 04 03

Švinas

17 04 04

Cinkas

17 04 05

Geleţis ir plienas

17 04 06

Alavas

Nebenaudojama nepavojinga
elektros ir elektroninė įranga

50

10

Sudedamosios dalys, išimtos iš
nebenaudojamos nepavojingos
elektros ir elektroninės įrangos

20

2

Švino akumuliatoriai

Nikelio-kadmio akumuliatoriai

Statybinių ir griovimo vario,
bronzos ir ţalvario metalų
atliekos
Statybinių ir griovimo aliuminio
metalo atliekos
Statybinių ir griovimo švino
metalo atliekos
Statybinių ir griovimo cinko
metalo atliekos
Statybinių ir griovimo geleţies
ir plieno metalų atliekos
Statybinių ir griovimo alavo
metalo atliekos

H14
(ekotoksiškos:
atliekos, kurios
sukelia arba gali
sukelti staigų ar
uţdelstą pavojų
vienam ar
daugiau aplinkos
komponentų)

Nepavojingos

4

S1 (surinkimas);
S2 (veţimas)
50

4

5

1

50

10

20

12

3

1

3

1

5000

800

3

1

S1 (surinkimas);
S2 (veţimas);
R12 (atliekų
būsenos ar
sudėties
pakeitimas, prieš
vykdant su jomis
bet kurią iš R1R11 veiklų)

1

2

17 04 07

Metalų mišiniai

17 04 11

Kabeliai,
nenurodyti
170410

19 10 01

Geleţies ir plieno
atliekos

19 12 02

Juodieji metalai

19 12 03

Spalvotieji metalai

20 01 36

Nebenaudojama
elektros ir
elektroninė
įranga,
nenurodyta
200121, 200123 ir
200135

20 01 40

Metalai

3
Statybinių ir griovimo metalų
mišinių atliekos

4

Statybinių ir griovimo kabelių
atliekos
Mechaninio apdorojimo –
rūšiavimo, smulkinimo juodųjų
metalų atliekos
Mechaninio apdorojimo –
rūšiavimo, smulkinimo juodųjų
metalų atliekos
Mechaninio apdorojimo –
rūšiavimo, smulkinimo
spalvotųjų metalų atliekos

5

6

5

1

15

4

50

4

100

20

20

2

50

10

Nepavojingos
Nebenaudojama elektros ir
elektroninė įranga iš buities

Metalų atliekos, atskirtos iš
buities

300

5

30

7

8

S1 (surinkimas);
S2 (veţimas);
R12 (atliekų
būsenos ar
sudėties
pakeitimas, prieš
vykdant su jomis
bet kurią iš R1R11 veiklų)
R13
(R1-R12
veikloms naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

S1 (surinkimas);
S2 (veţimas)

S1 (surinkimas);
S2 (veţimas);
R12 (atliekų
būsenos ar
sudėties
pakeitimas, prieš
vykdant su jomis
bet kurią iš R1R11 veiklų)

2 lentelė. Didţiausias leidţiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.
Susidarančios atliekos jų susidarymo vietoje iki surinkimo laikyti neplanuojamos, todėl lentelė nepildoma.
3 lentelė. Leidţiamos naudoti atliekos.
Įmonė R1-R11 tvarkymo būdais atliekų nenaudoja, todėl lentelė nepildoma.
4 lentelė. Leidţiamos šalinti atliekos.
Įmonė atliekų nešalina, todėl lentelė nepildoma.
5 lentelė. Leidţiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.
Šią lentelę pildo atliekas paruošiančios naudoti ir (ar) šalinti įmonės.
Įrenginio pavadinimas Juodųjų ir spalvotųjų metalų lauţo ir atliekų tvarkymas
Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
tvarkymo
taisyklių
1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Pavojingumas
pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą

1

2

3

4

02 01 10

12 01 01

Metalų atliekos
Juodųjų metalų
šlifavimo ir
tekinimo atliekos

Metalo ţemės ūkio
technikos atliekos

Nepavojingos

Juodųjų metalų šlifavimo
ir tekinimo atliekos
6

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti
Didžiausias
Atliekų paruošimo naudoti ir
leidžiamas
Projektinis
(ar) šalinti veiklos kodas (D13,
paruošti
įrenginio
D14, R12, S5) ir pavadinimas
naudoti ir
našumas,
pagal Atliekų tvarkymo
(ar) šalinti
t/m.
taisyklių 4 priedą
atliekų
kiekis, t/m.
5
6
7
R12 – atliekų būsenos ar
sudėties pakeitimas, prieš
vykdant su jomis bet kurią iš R140
40
R11 veiklų (rūšiavimas,
supjaustymas, presavimas)
R12 - atliekų būsenos ar sudėties
pakeitimas, prieš vykdant su
50
50
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų

12 01 03

Spalvotųjų metalų
šlifavimo ir
tekinimo atliekos

Spalvotųjų metalų
šlifavimo ir tekinimo
atliekos

15 01 04

Metalinės pakuotės

Metalinės pakuotės

1

2

3
Eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių
juodojo metalo dalys
Eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių
juodojo metalo dalys
Eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių
spalvotojo metalo dalys
Statybinių ir griovimo
vario, bronzos ir ţalvario
metalų atliekos
Statybinių ir griovimo
aliuminio metalo atliekos
Statybinių ir griovimo
švino metalo atliekos
Statybinių ir griovimo
cinko metalo atliekos

16 01 16

Suskystintų dujų
balionai

16 01 17

Juodieji metalai

16 01 18

Spalvotieji metalai

17 04 01

Varis, bronza,
ţalvaris

17 04 02

Aliuminis

17 04 03

Švinas

17 04 04

Cinkas

17 04 05

Geleţis ir plienas

(rūšiavimas)
10

10

300

300

6

7

5

5

3000

3000

80

80

50

50

20

12

3

3

3

3

5000

5000

Nepavojingos

4

Nepavojingos

R12 – atliekų būsenos ar
sudėties pakeitimas, prieš
vykdant su jomis bet kurią iš
R1-R11 veiklų (rūšiavimas,
supjaustymas, presavimas)
5
R12 – atliekų būsenos ar
sudėties pakeitimas, prieš
vykdant su jomis bet kurią iš R1R11 veiklų (rūšiavimas,
supjaustymas, presavimas)

R12 - atliekų būsenos ar sudėties
pakeitimas, prieš vykdant su
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
(rūšiavimas)

R12 – atliekų būsenos ar
sudėties pakeitimas, prieš
vykdant su jomis bet kurią iš R1R11 veiklų (rūšiavimas,
supjaustymas, presavimas)

Statybinių ir griovimo
geleţies ir plieno metalų
atliekos
7

17 04 06

Alavas

17 04 07

Metalų mišiniai

17 04 11

Kabeliai,
nenurodyti 170410

19 10 01

Geleţies ir plieno
atliekos

19 12 02

Juodieji metalai

Statybinių ir griovimo
alavo metalo atliekos
Statybinių ir griovimo
metalų mišinių atliekos
Statybinių ir griovimo
kabelių atliekos
Mechaninio apdorojimo –
rūšiavimo, smulkinimo
juodųjų metalų atliekos
Mechaninio apdorojimo –
rūšiavimo, smulkinimo
juodųjų metalų atliekos

Nepavojingos

R12 – atliekų būsenos ar
sudėties pakeitimas, prieš
vykdant su jomis bet kurią iš R1R11 veiklų (rūšiavimas,
supjaustymas, presavimas)

19 12 03

Spalvotieji metalai

Mechaninio apdorojimo –
rūšiavimo, smulkinimo
spalvotųjų metalų atliekos

1

2

3

4

Metalų atliekos, atskirtos
iš buities

Nepavojingos

20 01 40

Metalai

R12 - atliekų būsenos ar sudėties
pakeitimas, prieš vykdant su
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
(rūšiavimas)

8

R12 - atliekų būsenos ar sudėties
pakeitimas, prieš vykdant su
jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
(rūšiavimas)
5
R12 – atliekų būsenos ar
sudėties pakeitimas, prieš
vykdant su jomis bet kurią iš R1R11 veiklų (rūšiavimas,
supjaustymas, presavimas)

3

3

5

5

15

15

50

50

100

100

20

20

6

7

300

300

Susidarančios atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
tvarkymo
taisyklių
1 priedą
8
19 12 12

13 05 08*

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

9
Kitos mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos (įskaitant
medţiagų mišinius), nenurodytos
191211
Ţvyro gaudyklės ir naftos
produktų/vandens separatorių
atliekų mišiniai

10

Absorbentai, filtrų medţiagos,
pašluostės, apsauginiai drabuţiai,
15 02 02*
uţteršti pavojingomis
cheminėmis medţiagomis

Pavojingumas pagal atliekų
tvarkymo taisyklių 2 priedą

11

Po metalų rūšiavimo, pjaustymo,
presavimo liekančių nepavojingų
nemetalinių atliekų mišinys
Paviršinių nuotekų valymo
įrengimų aptarnavimo atliekos
Absorbentai, pašluostės,
apsauginiai drabuţiai, uţteršti
pavojingomis cheminėmis
medţiagomis

9

Kiekis, t/m.

Galimi
tvarkymo
būdai

12

13

Nepavojingos

0,5

H14 (ekotoksiškos: atliekos,
kurios sukelia arba gali sukelti
staigų ar uţdelstą pavojų vienam
ar daugiau aplinkos
komponentų)

0,4

0,3

D1 –
išvertimas
ant ţemės ar
po ţeme
Pridavimas
tolimesniam
atliekų
tvarkytojui
(S1 –
surinkimas,
S2 –
išveţimas)

Įrenginio pavadinimas ENTP tvarkymas 
Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
tvarkymo
taisyklių
1 priedą

Pavadinimas

Patikslintas
pavadinimas

1

2

3

16 01 04*

16 01 06

Eksploatuoti
netinkamos
transporto
priemonės
Eksploatuoti
netinkamos
transporto
priemonės,
kuriose nebėra
nei skysčių, nei
kitų pavojingų
sudedamųjų
dalių

Eksploatuoti
netinkamos transporto
priemonės

Eksploatuoti
netinkamos transporto
priemonės, kuriose
nebėra nei skysčių, nei
kitų pavojingų
sudedamųjų dalių

Pavojingumas pagal
Atliekų tvarkymo
taisyklių 2 priedą

4
H14 (ekotoksiškos:
atliekos, kurios
sukelia arba gali
sukelti staigų ar
uţdelstą pavojų
vienam ar daugiau
aplinkos komponentų)

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti
Didžiausias
Atliekų paruošimo naudoti ir
leidžiamas
Projektinis
(ar) šalinti veiklos kodas (D13,
paruošti
įrenginio
D14, R12, S5) ir pavadinimas
naudoti ir
našumas,
pagal Atliekų tvarkymo taisyklių
(ar) šalinti
t/m.
4 priedą
atliekų
kiekis, t/m.
5
6
7

100

100

100

100

S5 – atliekų paruošimas naudoti ir
šalinti, apimantis šias išankstinio
atliekų apdirbimo veiklas:
ardymas, išmontavimas (S501)
Nepavojingos

10

Susidarančios atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
8

Pavadinimas

9
Mineralinė chlorintoji variklio,
13 02 04*
pavarų dėţės ir tepalinė alyva
Mineralinė nechlorintoji
13 02 05 * variklio, pavarų dėţės ir
tepalinė alyva
13 02 06*

Patikslintas pavadinimas

10
Mineralinė chlorintoji variklio,
pavarų dėţės ir tepalinė alyva
Mineralinė nechlorintoji variklio,
pavarų dėţės ir tepalinė alyva

Sintetinė variklio, pavarų dėţės Sintetinė variklio, pavarų dėţės ir
ir tepalinė alyva
tepalinė alyva

16 01 03

Lengvai biologiškai suyranti
variklio, pavarų dėţės ir
tepalinė alyva
Kita variklio, pavarų dėţės ir
tepalinė alyva
Naudotos padangos

Lengvai biologiškai suyranti
variklio, pavarų dėţės ir tepalinė
alyva
Kita variklio, pavarų dėţės ir
tepalinė alyva
Naudotos padangos

16 01 07*

Tepalų filtrai

Tepalų filtrai

16 01 08*

Sudedamosios dalys, kuriose
yra gyvsidabrio

13 02 07*
13 02 08*

Prietaisų skydeliai, elektros
lempos su gyvsidabriu

11

Pavojingumas pagal atliekų
tvarkymo taisyklių 2 priedą

11

Kiekis, t/m.

12
0,05

H14 (ekotoksiškos: atliekos, kurios
sukelia arba gali sukelti staigų ar
uţdelstą pavojų vienam ar daugiau
aplinkos komponentų)

0,05

0,05
H14 (ekotoksiškos: atliekos, kurios
sukelia arba gali sukelti staigų ar
uţdelstą pavojų vienam ar daugiau
aplinkos komponentų)
Nepavojingos
H14 (ekotoksiškos: atliekos, kurios
sukelia arba gali sukelti staigų ar
uţdelstą pavojų vienam ar daugiau
aplinkos komponentų)
H6 (toksiškos: medţiagos ir
preparatai, kurie įkvėpti, praryti ar
prasiskverbę per odą gali sukelti
sunkią ūmią arba chronišką ligą ar
net mirtį)

0,05
0,6
4
0,05

0,005

Galimi
tvarkymo
būdai
13
Pridavimas
tolimesniam
atliekų
tvarkytojui
(S1 –
surinkimas,
S2 –
išveţimas)
Pridavimas
tolimesniam
atliekų
tvarkytojui
(S1 –
surinkimas,
S2 –
išveţimas)

16 01 09*

Sudedamosios dalys, kuriose
yra polichlorintų bifenilų ir
polichlorintų terfenilų
(PCB/PCT)

Sudedamosios dalys, kuriose yra
polichlorintų bifenilų ir
polichlorintų terfenilų
(PCB/PCT)

16 01 10*

Sprogios sudedamosios dalys

Automobilių oro pagalvės

16 01 11*

Stabdţių trinkelės, kuriose yra
asbesto

Stabdţių trinkelės, kuriose yra
asbesto

Stabdţių trinkelės, nenurodytos Stabdţių trinkelės, nenurodytos
160111
160111
8
9
10
16 01 13* Stabdţių skystis
Stabdţių skystis
Aušinamieji skysčiai, kuriuose
Aušinamieji skysčiai, kuriuose
16 01 14* yra pavojingų cheminių
yra pavojingų cheminių medţiagų
medţiagų
16 01 12

16 01 15

Aušinamieji skysčiai,
nenurodyti 160114

16 01 16
16 01 17

Suskystintų dujų balionai
Juodieji metalai

16 01 18

Spalvotieji metalai

H14 (ekotoksiškos: atliekos, kurios
sukelia arba gali sukelti staigų ar
uţdelstą pavojų vienam ar daugiau
aplinkos komponentų)
H1 (sprogstamosios: medţiagos ir
preparatai, kurie nuo liepsnos gali
sprogti arba kurie yra jautresni
smūgiui ar trinčiai negu
dinitrobenzenas)
H14 (ekotoksiškos: atliekos, kurios
sukelia arba gali sukelti staigų ar
uţdelstą pavojų vienam ar daugiau
aplinkos komponentų)

0,005

0,003

0,05

Nepavojingos

0,5

11
H14 (ekotoksiškos: atliekos, kurios
sukelia arba gali sukelti staigų ar
uţdelstą pavojų vienam ar daugiau
aplinkos komponentų)

12
0,1
0,3

Aušinamieji skysčiai, nenurodyti
160114

0,3

Suskystintų dujų balionai
Juodieji metalai

0,5
163

Spalvotieji metalai

12

Nepavojingos

Pridavimas
tolimesniam
atliekų
tvarkytojui
(S1 –
surinkimas,
S2 –
išveţimas)

9,5

13
Pridavimas
tolimesniam
atliekų
tvarkytojui
(S1 –
surinkimas,
S2 –
išveţimas)
Toliau
tvarkoms kaip
ir supirktas
metalo lauţas
(S1 –
surinkimas,
S2 –
išveţimas)

16 01 19

Plastikai

Automobilių bamperiai, apdailos
detalės

10
Nepavojingos

16 01 20

8
16 01 21*

16 01 21*

16 01 21*

16 01 22

Stiklai

9
Pavojingos sudedamosios
dalys, nenurodytos 160107160111, 160113-160114 ir
160123-160125
Pavojingos sudedamosios
dalys, nenurodytos 160107160111, 160113-160114 ir
160123-160125
Pavojingos sudedamosios
dalys, nenurodytos 160107160111, 160113-160114 ir
160123-160125
Kitaip neapibrėţtos
sudedamosios dalys

-

4

10

11

Automobilių kuro filtrai

Automobilių oro filtrai

12
0,06

H14 (ekotoksiškos: atliekos, kurios
sukelia arba gali sukelti staigų ar
uţdelstą pavojų vienam ar daugiau
aplinkos komponentų)

0,02

Automobilių amortizatoriai

5

Automobilių laidai

0,5
0,5

16 01 99

Kitaip neapibrėţtos atliekos

Bamperių, panelių, sėdynių
atliekos

16 02 14

Nebenaudojama įranga,
nenurodyta 160209-160213

Automobilių elektroninė įranga

16 02 16

Sudedamosios dalys, išimtos iš
nebenaudojamos įrangos,
nenurodytos 160215

Automobilių elektroninės įrangos
dalys

13

Pridavimas
tolimesniam
atliekų
tvarkytojui
(S1 –
surinkimas,
S2 –
išveţimas)
13

Nepavojingos

0,1

0,007

S1 –
surinkimas,
S2 –
išveţimas

8

9

16 06 01*

Švino akumuliatoriai

16 08 01

Panaudoti katalizatoriai,
kuriuose yra aukso, sidabro,
renio, rodţio, paladţio, iridţio
arba platinos (išskyrus
160807)

10

11

12

Švino akumuliatoriai

H14 (ekotoksiškos: atliekos, kurios
sukelia arba gali sukelti staigų ar
uţdelstą pavojų vienam ar daugiau
aplinkos komponentų)

0,5

Panaudoti katalizatoriai, kuriuose
yra aukso, sidabro, renio, rodţio,
paladţio, iridţio arba platinos
(išskyrus 160807)

Nepavojingos

0,2

13
Toliau
tvarkomi kaip
ir supirkti
akumuliatoriai
(S1 –
surinkimas,
S2 –
išveţimas)
Pridavimas
tolimesniam
atliekų
tvarkytojui
(S1 –
surinkimas,
S2 –
išveţimas)

Objekte vykdomos - juodųjų ir spalvotųjų metalų lauţo ir atliekų supirkimo, apdorojimo (rūšiavimo, pjaustymo, presavimo), laikymo,
pardavimo; akumuliatorių ir nepavojingos elektros ir elektroninės įrangos surinkimo, laikymo, pridavimo; eksploatuoti netinkamų transporto
priemonių surinkimo, laikymo, apdorojimo (nukenksminimo, demontavimo), veiklos aprašymas, nurodant ir atliekoms tvarkyti naudojamas
priemones, pateiktas bendrosios paraiškos dalies 2 punkte.

14

LEIDIMO PRIEDAI




Paraiška taršos leidimui gauti
Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas.
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