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Kopija
Marijampolės regiono aplinkos apsaugos
departamentui

SPRENDIMAS IŠDUOTI UAB IKEA INDUSTRY LIETUVA TARŠOS INTEGRUOTOS
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMĄ
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Aplinkos ministro 2013 m.
liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) 79 punktu, priima
sprendimą išduoti UAB IKEA Industry Lietuva Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą
(toliau – Leidimas) eksploatuoti medienos drožlių plokščių gamybos įrenginius Gedimino g. 1,
Kazlų Rūdoje, Kazlų Rūdos savivaldybėje.
Šis leidimas išduodamas įgyvendinant nuo 2015-07-07 įsigaliojusį TIPK taisyklių 1 priedo
6.1.3. reikalavimą – turėti Leidimą medžio plokščių gamybos įrenginiams, kurių gamybos
pajėgumas yra didesnis nei 600 m3 per dieną. Leidimas parengtas pagal 2015-03-16 gautą ir 201504-21 papildytą bei pakoreguotą paraišką. Paraiška leidimui gauti 2015-06-18 suderinta su
Marijampolės visuomenės sveikatos centru (derinimo rašto Nr. 5D-1126). Visuomenė apie gautą
paraišką informuota 2015-03-24 laikraštyje „Lietuvos žinios“ ir Aplinkos apsaugos agentūros
tinklalapyje. Aplinkos apsaugos agentūra paraišką priėmė 2015-07-03. Pastabų paraiškai ir
pasiūlymų leidimo reikalavimams iš vietos savivaldos institucijos negauta. Rengimo metu gautas
vienas Kazlų Rūdos gyventojų nusiskundimas retkarčiais pasitaikančiais nemaloniais kvapais, kurie
sklinda galimai iš minėtos gamyklos, nors kaip nusiskundime pažymi jo autorius, dažniausiai
miestelyje jokie kvapai nesijaučia, ir oro taršos, matomai nėra. UAB IKEA Industry Lietuva savo
atsakyme Valstybinei aplinkos apsaugos tarnybai išsamiai paaiškino, kokių priemonių imasi
gamykla, kad gamykliniai filtrai, skirti sugaudyti oro teršalus arba juos neutralizuoti, būtų tinkamai
tikrinami, eksploatuojami ir laiku pakeičiami.
Sprendimas išduoti leidimą minėtam veiklos vykdytojui pagrįstas tuo, kad Paraiška leidimui
gauti atitiko LR aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintų Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių
(toliau – TIPK taisyklės) nuostatas bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.
Medžio drožlių plokščių gamyba atitinka geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB),
skirtus šiai ir su ja susijusioms veikloms, aprašytoms ES GPGB informacinio dokumento, skirto
medienos plokščių gamybai, projekte.
Papildomi leidimo reikalavimai nustatyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus ir tokio tipo įrenginių aplinkosauginio valdymo praktiką, netaikant išimčių, numatytų

TIPK taisyklių 51 punkte. Marijampolės visuomenės sveikatos centro pasiūlyti papildomi
reikalavimai, susiję su triukšmo ir kvapų poveikiu, perkelti į leidimo sąlygas.
Leidimui suteikiamas numeris T-M. 2-4/2015. Informacija, susijusi su Leidimo išdavimu,
yra pridėta prie Paraiškos leidimui gauti ir laikoma Aplinkos apsaugos agentūroje Vilniuje,
Juozapavičiaus g. 9.
Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Žygimantų g. 2, 01102, Vilnius) arba Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27,
01402, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos.
PRIDEDAMA. UAB IKEA Industry Lietuva Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimas be priedų, 109 lapai (priedai el. laikmenoje). Leidimas teikiamas I-ajam ir II-ajam
adresatui.
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