APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS
Nr. AM-55(II) / TL-A.1-23 /2016
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0 8 3
5 4 6
(Juridinio asmens kodas)

2

Nepavojingų atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui bei naudotų
padangų perdirbimas
Pramonės g. 1, Alytus
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)
UAB “Ekobazė“, Stoties g. 65, LT – 21366 Vievis. Tel. 852854001; faks.: 852825073, el. p.
info@ekobaze.eu
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)
Leidimą sudaro:
1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys):
Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir
laikymas.
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį
išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar)
koregavimo (jeigu tokie buvo) datos:
TIPK Nr. AM-55(II), išduotas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. liepos 22
d, koreguotas 2014 m. balandžio 14 d.
3. Leidimo priedai.
Pakeistas 2016 m. lapkričio 11
Pakeistas 2017 m. liepos 21 d.
Direktoriaus įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė

A.V.

d.

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

_______________
(parašas)

TARŠOS LEIDIMO NR. AM-55(II) / TL-A.1-23 /2016 PRIEDAI
1. Aplinkos apsaugos agentūros 2016-10-28 Nr. (28.4)-A4-10909 priimta paraiška Taršos leidimui pakeisti.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.
11 Aplinkos apsaugos agentūros 2017-07-03 Nr. (28.4)-A4-6984 priimta paraiška Taršos leidimui pakeisti
21 Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas

2017 m. liepos 21 __ d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo ___________________________
(Vardas, pavardė)
A. V.
______________

_______________
(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS
NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS
1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.
Įrenginio pavadinimas: UAB “ Ekobazė” Alytaus padalinys
Atliekos
Kodas

Pavadinimas

1

2

02 01 04

02 01 07
03 01 01

03 01 05
03 01 99
03 03 01

03 03 08

plastikų atliekos (išskyrus
pakuotę)
miškininkystės atliekos
medžio žievės ir
kamščiamedžio atliekos
pjuvenos, drožlės, skiedros,
mediena, medienos drožlių
plokštės ir fanera,
nenurodyti 03 01 04
kitaip neapibrėžtos atliekos
medžio žievės ir medienos
atliekos
perdirbti skirto popieriaus
ir kartono rūšiavimo
atliekos

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas
Laikymo veiklos
Didžiausias vienu metu numatomas
kodas (R13 ir (ar)
laikyti bendras atliekų, įskaitant
Patikslintas pavadinimas
D15)
apdorojimo metu susidarančių
atliekų, kiekis, t
3
žemės ūkyje,
sodininkystėje,
miškininkystėje,
medžioklėje ir žūklėje
susidariusios plastikų
atliekos
miškininkystės atliekos
medžio žievės ir
kamščiamedžio atliekos
pjuvenos, drožlės,
skiedros, mediena,
medienos drožlių plokštės
ir fanera
medienos atliekos
medžio žievės ir medienos
atliekos
popieriaus ir kartono
atliekos susidariusios
popieriaus ir kartono
gamybos ir (ar)
perdirbimo metu

4

5

Planuojamas tolimesnis atliekų
apdorojimas
6

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

7500

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

04 02 09

04 02 21

04 02 22
10 11 99

12 01 05

15 01 01
15 01 02

15 01 02

15 01 02

15 01 03
15 01 04
15 01 05

impregnuotų tekstilės
gaminių, elastomerų,
termoplastikų atliekos
susidariusios tekstilės
pramonėje
neperdirbto tekstilės
neperdirbto tekstilės
pluošto atliekos
pluošto atliekos
susidariusios tekstilės
pramonėje
perdirbto tekstilės pluošto
perdirbto tekstilės pluošto
atliekos susidariusios
atliekos
tekstilės pramonėje
akmens vatos gamybos
kitaip neapibrėžtos atliekos
likučiai
plastiko drožlės ir
nuopjovos susidariusios
plastiko drožlės ir
plastikų formavimo,
nuopjovos
fizinio ar mechaninio jų
paviršiaus apdorojimo
metu
popieriaus ir kartono
popieriaus ir kartono
pakuotės
pakuotės
plastikinės (kartu su PET
įvairių rūšių plastikinės
(polietilentereftalatas))
pakuotės atliekos
pakuotės
plastikinės (kartu su PET
susmulkintos įvairios
(polietilentereftalatas))
plastikinės pakuotės
pakuotės
atliekos
plastikinės (kartu su PET
(polietilentereftalatas))
PET pakuotės atliekos
pakuotės
medinės pakuotės
atliekos: mediniai
medinės pakuotės
padėklai, medinės dėžės/
dėžutės, ritės
metalinė pakuotė
metalinė pakuotė
kombinuotosios pakuotės kombinuotosios pakuotės
sudėtinių medžiagų
(impregnuoti tekstilės
gaminiai, elastomerai,
termoplastikai) atliekos

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13
R13

R12, S5, R4
R12, S5, R1*, R3

15 01 05

kombinuotosios pakuotės

15 01 06

mišrios pakuotės

15 01 07

stiklo pakuotės

15 01 09

pakuotės iš tekstilės
absorbentai, filtrų
medžiagos, pašluostės ir
apsauginiai drabužiai,
nenurodyti 15 02 02
naudotos padangos
naudotos padangos

15 02 03
16 01 03
16 01 03
16 01 19
16 01 20
16 01 22
16 01 99
16 02 14
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

17 02 01
17 02 02
17 02 03

susmulkintos
kombinuotosios pakuotės
mišrios pakuotės
stikliniai buteliai,
stiklainiai
tekstilės pakuočių atliekos
absorbentai, filtrų
medžiagos, pašluostės ir
apsauginiai drabužiai,

naudotos padangos
plėšytos padangos
transporto priemonių
plastikai
ardymo metu susidariusios
plastikų atliekos
stiklas
automobilinis stiklas
kitaip neapibrėžtos
gumos atliekos iš
sudedamosios dalys
transporto priemonių
kitaip neapibrėžtos atliekos
automobilinės sėdynės
nebenaudojama įranga,
nepavojinga,nebenaudoja
nenurodyta 16 02 09–16 02
ma elektroninė įranga
13
betonas
betonas
plytos
plytos
čerpės ir keramika
čerpės ir keramika
betono, plytų, čerpių ir
betono, plytų, čerpių ir
keramikos gaminių
keramikos gaminių
mišiniai, nenurodyti 17 01
mišiniai
06
statybų ir griovimo metu
medis
susidariusios medienos
atliekos
statybų ir griovimo metu
stiklas
susidariusio stiklo atliekos
statybų ir griovimo metu
plastikas
susidariusios plastiko
atliekos

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R5

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13
R13

R12, S5, R1*, R3
R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R4

R13

R12, S5, R1, R3, R4, R5

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5

R13
R13
R13

R12, S5, R3, R5
R12, S5, R1*, R3
R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3, R4, R5

R13

R12, S5, R3, R5

R13

R12, S5, R3, R5

R13

R12, S5, R3, R5

17 03 02

bituminiai mišiniai,
nenurodyti 17 03 01

17 05 04

gruntas ir akmenys,
nenurodyti 17 05 03

17 06 04

izoliacinės medžiagos,
nenurodytos 17 06 01 ir 17
06 03

17 08 02

gipso izoliacinės statybinės
medžiagos, nenurodytos 17
08 01

17 09 04

mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01, 17
09 02 ir 17 09 03

19 12 01

popierius ir kartonas

19 12 02

juodieji metalai

19 12 03

spalvotieji metalai

19 12 04

plastikai ir guma

19 12 04

plastikai ir guma

19 12 05

stiklas

19 12 07

mediena, nenurodyta 19 12
06

19 12 07

mediena, nenurodyta 19 12
06

bituminiai mišiniai
statybų ir griovimo metu
susidaręs gruntas ir
akmenys
statybų ir griovimo metu
susidariusios izoliacinės
medžiagos
statybų ir griovimo metu
susidarasius gipso
izoliacinės statybinės
medžiagos
tarpusavyje sumaišytos
visos statybų ir griovimo
metu galinčios
susidariusios atliekos
po atliekų apdorojimo
susidariusios popieriaus ir
kartono atliekos
po atliekų apdorojimo
susidarę juodieji metalai
po atliekų apdorojimo
susidarę spalvotieji
metalai
po atliekų apdorojimo
susidariusios plastiko
atliekos
po atliekų apdorojimo
susidariusios gumos
atliekos
po atliekų apdorojimo
susidariusios stiklo
atliekos
susmulkintos medienos
atliekos
po atliekų apdorojimo
susidariusios medienos
atliekos

R13

R12, S5, R3, R5

R13

R12, S5

R13

R12, S5, R3, R5, R1

R13

R12, S5, R3

R13

R12, S5, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R4

R13

R12, S5, R4

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R5

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

19 12 08

tekstilės dirbiniai

19 12 09

mineralinės medžiagos
(pvz. smėlis, akmenys)

19 12 10

degiosios atliekos (iš
atliekų gautas kuras)

19 12 10

degiosios atliekos (iš
atliekų gautas kuras)

19 12 12

kitos mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos
(įskaitant medžiagų
mišinius), nenurodytos 19
12 11

20 01 01

popierius ir kartonas

po atliekų apdorojimo
susidariusios tekstilės
dirbinių atliekos
mineralinės medžiagos
(pvz. smėlis, akmenys)
po atliekų apdorojimo
susidariusios, aukštą
energetinę vertę turinčios,
tačiau perdirbti
netinkamos, nepavojingos
atliekos ir jų mišiniai:
popieriaus, plastiko,
tekstilės, medienos ir kt.
susmulkintos po atliekų
apdorojimo susidariusios,
aukštą energetinę vertę
turinčios, tačiau perdirbti
netinkamos, nepavojingos
atliekos ir jų mišiniai:
popieriaus, plastiko,
tekstilės, medienos ir kt.
po mechaninio atliekų
apdorojimo susidariusios
nepavojingos atliekos ir jų
mišiniai-popierius,
plastiko, tekstilės,
medienos ir kt.- tikantys
tik šalinimui sąvartyne
popierius ir kartono
atliekos susidariusios
juridinių asmenų
gamybinėje veikloje ir (ar)
komunaliniame atliekų
sraute

R13

R12, S5, R3

R13

R12, S5, R1

R13

R12, S5, R1

R13

R12, D5

R13/D15

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R5

20 01 02

stiklas

20 01 10

drabužiai

20 01 11

tekstilės gaminiai

20 01 36

nebenaudojama elektros ir
elektroninė įranga,
nenurodyta 20 01 21, 20 01
23 ir 20 01 35

20 01 38

20 01 39

20 01 99

20 01 99

20 02 01

stiklo atliekos
susidariusios juridinių
asmenų gamybinėje
veikloje ir (ar)
komunaliniame atliekų
sraute
drabužiai iš komunalinio
srauto
tekstilės gaminiai susidarę
juridinių asmenų
gamybinėje veikloje ir (ar)
komunaliniame atliekų
sraute
nebenaudojama
nepavojinga elektros ir
elektroninė įranga

medienos atliekos
susidariusios juridinių
mediena, nenurodyta 20 01
asmenų gamybinėje
37
veikloje ir (ar)
komunaliniame atliekų
sraute
plastikų atliekos
susidariusios juridinių
asmenų gamybinėje
plastikai
veikloje ir (ar)
komunaliniame atliekų
sraute
atliekos iš individualių
kitaip neapibrėžtos
namų rūšiavimo
frakcijos
konteinerių
verslo gamybinės ir
organizacijų atliekos
kitaip neapibrėžtos
panašios į buitines
frakcijos
(plastikų ir (ar) popieriaus
mišiniai)
biologiškai skaidžios
kapinių atliekos
atliekos

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5, R1*, R3

R13

R12, S5

R13

R12, S5

R13

R12, S5, R3

R13

20 02 01
20 02 03

biologiškai skaidžios
atliekos
kitos biologiškai
neskaidžios atliekos
biologiškai neskaidžios
atliekos

biologiškai skaidžios
atliekos

R13

R12, S5, R3

kapinių atliekos

R13

R12, S5, R3

R13

R12, S5, R1*, R3, R4, R5

R13

R12, S5, R1*, R3, R4, R5

R13

R12, S5, R1*, R3, R4, R5

biologiškai neskaidžios
atliekos
seni baldai (kėdės, lovos,
spintos, stalai, komodos ir
kt.), langai, durys,
dviračiai, kilimai,
radiatoriai, automobilinės
20 03 07
didžiosios atliekos
kėdutės, naudotos
padangos, vežimėliai,
talpos ir kitos buityje
susidarančios didelių
matmenų atliekos.
susmulkinti seni baldai
(kėdės, lovos, spintos,
stalai, komodos ir kt.),
langai, durys, dviračiai,
kilimai, radiatoriai,
20 03 07
didžiosios atliekos
automobilinės kėdutės,
naudotos padangos,
vežimėliai, talpos ir kitos
buityje susidarančios
didelių matmenų atliekos.
* - tik atliekoms, kurios dėl kokybės netinka perdirbimui
20 02 03

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
Lentelė nepildoma, atliekos S8 atliekų tvarkymo būdu nebus laikomos.

3 lentelė. Numatomos naudoti nepavojingos atliekos.
Naudotų padangų smulkinimo ir granuliavimo įrenginiai.
Numatomos naudoti atliekos
Kodas

Pavadinimas

1

2

16 01 03

naudotos padangos

Patikslintas
pavadinimas

Atliekų naudojimo veikla
Projektinis įrenginio pajėgumas,
Atliekos naudojimo veiklos
t/m.
kodas (R1–R11)

3
naudotos
padangos

Planuojamas tolimesnis atliekų
apdorojimas

4

5

6

R3

4 000

R12, S5, R3

4 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingos atliekos.
Lentelė nepildoma, atliekos nešalinamos.
5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.
Įrenginio pavadinimas: Atliekų rūšiavimas
Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos
Kodas

Pavadinimas

1

2

02 01 04

plastikų atliekos
(išskyrus pakuotę)

03 01 99

kitaip neapibrėžtos
atliekos

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Patikslintas
pavadinimas
3
žemės ūkyje,
sodininkystėje,
miškininkystėje,
medžioklėje ir žūklėje
susidariusios plastikų
atliekos

Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos
kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)
4

medienos atliekos

R12, S5

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
5

R12, S5

34 450*

03 03 08

perdirbti skirto
popieriaus ir kartono
rūšiavimo atliekos

04 02 09

sudėtinių medžiagų
(impregnuoti tekstilės
gaminiai, elastomerai,
termoplastikai) atliekos

04 02 21

neperdirbto tekstilės
pluošto atliekos

04 02 22

perdirbto tekstilės
pluošto atliekos

12 01 05

plastiko drožlės ir
nuopjovos

15 01 01

15 01 02

15 01 02

15 01 03

popieriaus ir kartono
pakuotės
plastikinės (kartu su
PET
(polietilentereftalatas))
pakuotės
plastikinės (kartu su
PET
(polietilentereftalatas))
pakuotės
medinės pakuotės

popieriaus ir kartono
atliekos susidariusios
popieriaus ir kartono
gamybos ir (ar)
perdirbimo metu
impregnuotų tekstilės
gaminių, elastomerų,
termoplastikų atliekos
susidariusios tekstilės
pramonėje
neperdirbto tekstilės
pluošto atliekos
susidariusios tekstilės
pramonėje
perdirbto tekstilės
pluošto atliekos
susidariusios tekstilės
pramonėje
plastiko drožlės ir
nuopjovos
susidariusios plastikų
formavimo, fizinio ar
mechaninio jų
paviršiaus apdorojimo
metu
popieriaus ir kartono
pakuotės

R12, S5

R12, S5

R12, S5

R12, S5

R12, S5

R12, S5

įvairių rūšių plastikinės
pakuotės atliekos

R12, S5

PET pakuotės atliekos

R12, S5

medinės pakuotės
atliekos: mediniai
padėklai, medinės
dėžės/ dėžutės, ritės

R12, S5

15 01 06

metalinė pakuotė
kombinuotosios
pakuotės
mišrios pakuotės

15 01 07

stiklo pakuotės

15 01 09

pakuotės iš tekstilės

15 01 04
15 01 05

16 01 03

absorbentai, filtrų
medžiagos, pašluostės ir
apsauginiai drabužiai,
nenurodyti 15 02 02
naudotos padangos

16 01 19

plastikai

16 01 20

stiklas
kitaip neapibrėžtos
sudedamosios dalys
kitaip neapibrėžtos
atliekos
betono, plytų, čerpių ir
keramikos gaminių
mišiniai, nenurodyti 17
01 06

15 02 03

16 01 22
16 01 99

17 01 07

metalinė pakuotė
kombinuotosios
pakuotės
mišrios pakuotės
stikliniai, buteliai,
stiklainiai
tekstilės pakuočių
atliekos
absorbentai, filtrų
medžiagos, pašluostės
ir apsauginiai drabužiai

R12, S5
R12, S5
R12, S5
R12, S5
R12, S5

R12, S5

naudotos padangos
transporto priemonių
ardymo metu
susidariusios plastikų
atliekos
automobilinis stiklas
gumos atliekos iš
transporto priemonių

R12, S5

automobilinės sėdynės

R12, S5

betono, plytų, čerpių ir
keramikos gaminių
mišiniai

R12, S5

R12, S5
R12, S5
R12, S5

17 02 01

medis

statybų ir griovimo
metus susidariusios
medienos atliekos

R12, S5

17 03 02

bituminiai mišiniai,
nenurodyti 17 03 01

bituminiai mišiniai

R12, S5

17 05 04

gruntas ir akmenys,
nenurodyti 17 05 03

17 06 04

izoliacinės medžiagos,
nenurodytos 17 06 01 ir
17 06 03

statybų ir griovimo
metu susidaręs gruntas
ir akmenys
statybų ir griovimo
metu susidariusios
izoliacinės medžiagos

R12, S5

R12, S5

17 08 02

gipso izoliacinės
statybinės medžiagos,
nenurodytos 17 08 01

17 09 04

mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,
nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

19 12 01

popierius ir kartonas

19 12 02

juodieji metalai

19 12 05

stiklas

19 12 08

tekstilės dirbiniai

19 12 10

degiosios atliekos

statybų ir griovimo
metu susidariusios
gipso izoliacinės
statybinės medžiagos
tarpusavyje sumaišytos
viso statybų ir
griovimo metu
galinčios susidaryti
atliekos
po atliekų apdorojimo
susidariusios
popieriaus ir kartono
atliekos
po atliekų apdorojimo
susidarę juodieji
metalai
po atliekų rūšiavimo
susidariusios stiklo
atliekos
po nepavojingų atliekų
rūšiavimo susidariusios
tekstilės dirbinių
atliekos
po atliekų apdorojimo
susidariusios, aukštą
energetinę vertę
turinčios, tačiau
perdirbti netinkamos,
nepavojingos atliekos
ir jų mišiniai:
popieriaus, plastiko,
tekstilės, medienos ir
kt.

R12, S5

R12, S5

R12, S5

R12, S5

R12, S5

R12, S5

R12, S5

19 12 12

kitos mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos
(įskaitant medžiagų
mišinius), nenurodytos
19 12 11

19 12 04

plastikai ir guma

20 01 01

popierius ir kartonas

20 01 02

stiklas

20 01 10

drabužiai

20 01 11

tekstilės gaminiai

20 01 39

plastikai

po mechaninio atliekų
apdorojimo
susidariusios
nepavojingos atliekos
ir jų mišiniai-popierius,
plastiko, tekstilės,
medienos ir kt.tikantys tik šalinimui
sąvartyne
po atliekų apdorojimo
susidariusios plastiko
atliekos
popierius ir kartono
atliekos susidariusios
juridinių asmenų
gamybinėje veikloje ir
(ar) komunaliniame
atliekų sraute
stiklo atliekos
susidariusios juridinių
asmenų gamybinėje
veikloje ir (ar)
komunaliniame atliekų
sraute
drabužiai iš
komunalinio srauto
tekstilės gaminiai
susidarę juridinių
asmenų gamybinėje
veikloje ir (ar)
komunaliniame sraute
plastikų atliekos
susidariusios juridinių
asmenų gamybinėje
veikloje ir (ar)
komunaliniame atliekų
sraute

R12, S5

R12, S5

R12, S5

R12, S5

R12, S5

R12, S5

R12, S5

20 01 99

kitaip neapibrėžtos
frakcijos

20 01 99

kitaip neapibrėžtos
frakcijos

20 02 01
20 02 03
20 02 03

20 03 07

atliekos iš individualių
namų rūšiavimo
konteinerių
verslo gamybinės ir
organizacijų atliekos
panašios į buitines
(plastikų ir (ar)
popieriaus mišiniai)

R12, S5

R12, S5

biologiškai skaidžios
atliekos
kitos biologiškai
neskaidžios atliekos
kitos biologiškai
neskaidžios atliekos

kapinių atliekos

R12, S5

biologiškai neskaidžios
atliekos

R12, S5

kapinių atliekos

R12, S5

didžiosios atliekos

seni baldai (kėdės,
lovos, spintos, stalai,
komodos ir kt.), langai,
durys, dviračiai,
kilimai, radiatoriai,
automobilinės kėdutės,
naudotos padangos,
vežimėliai, talpos ir
kitos buityje
susidarančios didelių
matmenų atliekos.

R12, S5

Įrenginio pavadinimas Atliekų smulkinimo įrenginiai
Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos
odas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

1

2
plastikų
atliekos
(išskyrus
pakuotę)
miškininkystės
atliekos
medžio žievės
ir
kamščiamedžio
atliekos
pjuvenos,
drožlės,
skiedros,
mediena,
medienos
drožlių plokštės
ir fanera,
nenurodyti 03
01 04
kitaip
neapibrėžtos
atliekos
medžio žievės
ir medienos
atliekos
perdirbti skirto
popieriaus ir
kartono
rūšiavimo
atliekos

3

02 01 04

02 01 07

03 01 01

03 01 05

03 01 99

03 03 01

03 03 08

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti
Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas
(D8, D9, D13, D14, R12, S5)
4

žemės ūkyje, sodininkystėje,
miškininkystėje, medžioklėje ir
žūklėje susidariusios plastikų atliekos

R12, S5

miškininkystės atliekos

R12, S5

medžio žievės ir kamščiamedžio
atliekos

R12, S5

pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena,
medienos drožlių plokštės ir fanera

R12, S5

medienos atliekos

R12, S5

medžio žievės ir medienos atliekos

R12, S5

popieriaus ir kartono atliekos
susidariusios popieriaus ir kartono
gamybos ir (ar) perdirbimo metu

R12, S5

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
5

34 450*

04 02 09

04 02 21

04 02 22

10 11 99

12 01 05

15 01 01

15 01 02

15 01 02

sudėtinių
medžiagų
(impregnuoti
tekstilės
gaminiai,
elastomerai,
termoplastikai)
atliekos
neperdirbto
tekstilės pluošto
atliekos
perdirbto
tekstilės pluošto
atliekos
kitaip
neapibrėžtos
atliekos
plastiko drožlės
ir nuopjovos
popieriaus ir
kartono
pakuotės
plastikinės
(kartu su PET
(polietilentereft
alatas))
pakuotės
plastikinės
(kartu su PET
(polietilentereft
alatas))
pakuotės

impregnuotų tekstilės gaminių,
elastomerų, termoplastikų atliekos
susidariusios tekstilės pramonėje

R12, S5

neperdirbto tekstilės pluošto atliekos
susidariusios tekstilės pramonėje

R12, S5

perdirbto tekstilės pluošto atliekos
susidariusios tekstilės pramonėje

R12, S5

akmens vatos gamybos likučiai

R12, S5

plastiko drožlės ir nuopjovos
susidariusios plastikų formavimo,
fizinio ar mechaninio jų paviršiaus
apdorojimo metu

R12, S5

popieriaus ir kartono pakuotės

R12, S5

įvairių rūšių plastikinės pakuotės
atliekos

R12, S5

PET pakuotės atliekos

R12, S5

15 01 03

medinės
pakuotės

medinės pakuotės atliekos: mediniai
padėklai, medinės dėžės/ dėžutės,
ritės

R12, S5

15 01 05

kombinuotosios
pakuotės

kombinuotosios pakuotės

R12, S5

15 01 09

15 02 03

16 01 03
16 01 19

16 01 22

16 01 99
19 12 01
19 12 04
19 12 04
19 12 07
19 12 08

19 12 10

pakuotės iš
tekstilės
absorbentai,
filtrų
medžiagos,
pašluostės
irapsauginiai
drabužiai,
nenurodyti 15
02 02
naudotos
padangos

tekstilės pakuočių atliekos

R12, S5

absorbentai, filtrų medžiagos,
pašluostės ir apsauginiai drabužiai

R12, S5

naudotos padangos

R12, S5

plastikai

transporto priemonių ardymo metu
susidariusios plastikų atliekos

R12, S5

gumos atliekos iš transporto
priemonių

R12, S5

automobilinės sėdynės

R12, S5

kitaip
neapibrėžtos
sudedamosios
dalys
kitaip
neapibrėžtos
atliekos
popierius ir
kartonas
plastikai ir
guma
plastikai ir
guma
mediena,
nenurodyta 19
12 06
tekstilės
dirbiniai
degiosios
atliekos (iš
atliekų gautas
kuras)

po atliekų apdorojimo susidariusios
popieriaus ir kartono atliekos
po atliekų apdorojimo susidariusios
plastiko atliekos
po atliekų apdorojimo susidariusios
gumos atliekos
po atliekų apdorojimo susidariusi
medienos atliekos
po atliekų apdorojimo susidariusios
tekstilės dirbinių atliekos
po atliekų apdorojimo susidariusios,
aukštą energetinę vertę turinčios,
tačiau perdirbti netinkamos,
nepavojingos atliekos ir jų mišiniai:
popieriaus, plastiko, tekstilės,
medienos ir kt.

R12, S5
R12, S5
R12, S5
R12, S5
R12, S5

R12, S5

19 12 12

kitos
mechaninio
atliekų
apdorojimo
atliekos
(įskaitant
medžiagų
mišinius),
nenurodytos 19
12 11

po mechaninio atliekų apdorojimo
susidariusios nepavojingos atliekos ir
jų mišiniai-popierius, plastiko,
tekstilės, medienos ir kt.- tikantys tik
šalinimui sąvartyne

R12, S5

popierius ir kartono atliekos
susidariusios juridinių asmenų
20 01 01
R12, S5
gamybinėje veikloje ir (ar)
komunaliniame atliekų sraute
20 01 10
drabužiai
drabužiai iš komunalinio srauto
R12, S5
tekstilės gaminiai susidarę juridinių
tekstilės
20 01 11
asmenų gamybinėje veikloje ir (ar)
R12, S5
gaminiai
komunaliniame atliekų sraute
mediena,
medienos atliekos susidariusios
20 01 38
nenurodyta 20
juridinių asmenų gamybinėje veikloje
R12, S5
01 37
ir (ar) komunaliniame atliekų sraute
plastikų atliekos susidariusios
20 01 39
plastikai
juridinių asmenų gamybinėje veikloje
R12, S5
ir (ar) komunaliniame atliekų sraute
seni baldai (kėdės, lovos, spintos,
stalai, komodos ir kt.), langai, durys,
dviračiai, kilimai, radiatoriai,
didžiosios
20 03 07
automobilinės kėdutės, naudotos
R12, S5
atliekos
padangos, vežimėliai, talpos ir kitos
buityje susidarančios didelių
matmenų atliekos.
* Neatsižvelgiant į atliekos tvarkymo būdus, sutvarkytų atliekų kiekis negali viršyti bendro Projektinio įrenginio pajėgumo 34 450, t/m.
popierius ir
kartonas

