APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS
Nr. TL – K. 4 – 59/2017

[3][0][2][9][8][9][0][6][0]
(Juridinio asmens kodas)
Atliekų tvarkymo įrenginys, R. Kalantos g. 59, Kaunas
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)
UAB „Polimera“, Šarkuvos g.27-16, Kaunas, tel.869009600, el.p. info@polimera.lt
(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: ............................................................
3. Leidimo priedai.

Išduotas 2017 m. gegužės 8 d.

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 _ Atliekų tvarkymo įrenginys___
Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
Atliekos
laikymas
Didžiausias vienu
metu leidžiamas
Laikymo veiklos kodas
laikyti bendras
Patikslintas
Kodas
Pavadinimas
(R13 ir (ar) D15)
atliekų, įskaitant
pavadinimas
apdorojimo metu
susidarančių
atliekų, kiekis, t
1
2
3
4
5
17 02 03
Plastikas
Plastikų atliekos iš
R13 – R1-R12 veiklomis
statybviečių ir pan.
naudoti skirtų atliekų
laikymas
64

Tolimesnis atliekų apdorojimas

6
R3- organinių medžiagų, nenaudojamų kaip
tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
(įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio
pakeitimo procesus;
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties
pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią
iš R1-R11 veiklų

2

07 02 13

Plastikų atliekos

Plastikų atliekos po jų
gamybos procesų

R13 – R1-R12 veiklomis
naudoti skirtų atliekų
laikymas

20 01 39

Plastikai

Plastikų atliekos iš
gamybinių įmonių ir
pan.

R13 – R1-R12 veiklomis
naudoti skirtų atliekų
laikymas

17 04 02

Aliuminis

Aliuminio kompozito
atliekos

R13 – R1-R12 veiklomis
naudoti skirtų atliekų
laikymas

19 12 12

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

Kitaip neapibrėžtos
atliekos po
mechaninio
apdorojimo
(rūšiavimo)
netinkamos
tolimesniam
naudojimui)

R13 – R1-R12 veiklomis
naudoti skirtų atliekų
laikymas ir D15- D1– D14
veiklomis šalinti skirtų
atliekų laikymas

R3- organinių medžiagų, nenaudojamų kaip
tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
(įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio
pakeitimo procesus;
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties
pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią
iš R1-R11 veiklų
R3- organinių medžiagų, nenaudojamų kaip
tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
(įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio
pakeitimo procesus;
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties
pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią
iš R1-R11 veiklų
R3- organinių medžiagų, nenaudojamų kaip
tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
(įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio
pakeitimo procesus;
R12 - Atliekų būsenos ar sudėties
pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią
iš R1-R11 veiklų
R1- iš esmės naudojimas kurui arba kitais
būdais energijai gauti;
D1- išvertimas ant žemės ar po žeme;
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2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
2 lentelė nepildoma, nepavojingos atliekos bus laikomos ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.
3 lentelė nepildoma, nes ūkinės veiklos vykdytojas nenaudoja nepavojingųjų atliekų.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.
4 lentelė nepildoma, nes nenumatoma šalinti nepavojingąsias atliekas.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.
Įrenginio pavadinimas Atliekų tvarkymo įrenginys___
Atliekos
Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti
Atliekos paruošimo naudoti ir
Patikslintas
Kodas
Pavadinimas
(ar) šalinti veiklos kodas (D8,
Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
pavadinimas
D9, D13, D14, R12, S5)
1
2
3
4
5
17 02 03
Plastikas
Plastikų atliekos iš
statybviečių ir pan.
07 02 13
Plastikų atliekos
Plastikų atliekos po
R12 - Atliekų būsenos ar
jų gamybos procesų
sudėties pakeitimas, prieš
vykdant su jomis bet kurią iš
2016
17 04 02
Aliuminis
Aliuminio
R1-R11
veiklų
kompozito atliekos
20 01 39
Plastikai
Plastikų atliekos iš
gamybinių įmonių ir
pan.

4

6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal
aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Sąlygos
Eil. Nr.
1
2
Vesti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.
1.
2.
Atliekas laikyti taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.
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TARŠOS LEIDIMO Nr. TL – K. 4 – 59/2017 PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti su pridedamais dokumentais, priimta 2017-04-07.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.

2017 m. gegužės 8 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorius ar jo įgaliotas asmuo ___________________________
(Vardas, pavardė)
A. V.

_______________
(parašas)

