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Nr. (15.9)-A4-8691

Kopija
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui
DĖL SPRENDIMO PAKEISTI TIPK LEIDIMĄ UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRAS“ TELŠIŲ REGIONO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ
SĄVARTYNO JĖRUBAIČIUOSE
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi 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“
patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 76 punktu, priima sprendimą pakeisti Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – TIPK leidimas) Nr. 48 UAB „Telšių
regiono atliekų tvarkymo centras” Telšių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno Jėrubaičiuose,
Prancūzų kelias 8, Jėrubaičių kaime, Babrungo seniūnijoje, Plungės rajone.
UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Telšių regiono nepavojingų atliekų
sąvartyno Jėrubaičiuose TIPK leidimas Nr. 48 buvo išduotas Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamento 2006 m. lapkričio 9 d., atnaujintas 2008 m. lapkričio 12 d. ir koreguotas 2009 m.
gegužės 5 d., 2010 m. vasario 10 d.; 2010 m. liepos 12 d.; 2011m. balandžio 12 d.; 2012 m.
sausio 23 d.; 2013 m. sausio 18 d.; 2013 m. birželio 27 d.
Paraiška TIPK leidimui Nr. 48 pakeisti pateikta dėl naujos atliekų, turinčių asbesto,
šalinimo aikštelės įrengimo. Atliekos, turinčios asbesto, buvo šalinamos nepavojingų atliekų
sąvartyno 6 sekcijos dalyje, o 2015 m. sausio 23 d. buvo sustabdytas atliekų priėmimas ir
aikštelė uždaryta. Planuojama įrengti naują atliekų, turinčių asbesto, šalinimo aikštelę šalia
nepavojingų atliekų sąvartyno, numatyto IX sekcijos dalyje.
TIPK leidimas parengtas pagal 2015-07-21 raštu Nr. S-353 pateiktą paraišką TIPK
leidimui pakeisti (toliau - Paraiška), kuri patikslinta pagal Agentūros 2015-05-29 raštu Nr.
(15.9)-A4-5934, Telšių visuomenės sveikatos centro 2015-06-04 raštu Nr. IS-743 ir Šiaulių
regiono aplinkos apsaugos departamento 2015-07-01 raštu Nr. (4)-SR-S-1091(1.169) pateiktas
pastabas. Visuomenė apie gautą Paraišką buvo informuota 2015-05-02 laikraštyje „Lietuvos
žinios“ ir Agentūros tinklalapyje. Telšių visuomenės sveikatos centras 2015-06-29 raštu Nr. IS839 suderino Paraišką su nustatytomis sąlygomis, kurios įtrauktos į TIPK leidimą. Agentūra
Paraišką priėmė 2015-07-30 raštu Nr. (15.9)-A4-8373.
Sprendimas išduoti pakeistą TIPK leidimą eksploatuoti UAB „Telšių regiono atliekų
tvarkymo centras” Telšių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną Jėrubaičiuose, Prancūzų kelias
8, Jėrubaičių kaime, Babrungo seniūnijoje, Plungės rajone pagrįstas tuo, kad Agentūros Taršos
prevencijos ir leidimų departamento Šiaulių skyrius 2015-03-04 raštu Nr. (15.6)-A4-2120 priėmė
atrankos išvadą, kad asbesto turinčių atliekų šalinimui eksploatuojamame Telšių regiono
nepavojingų atliekų sąvartyno Jėrubaičių k., Babrungo sen., Prancūzų kelio g. 8 teritorijoje

poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Paraiška pataisyta po Agentūros, Telšių visuomenės
sveikatos centro ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento pastabų, atitiko Taisyklių
nuostatas, Poveikio aplinkai vertinimo aspektus ir rezultatus bei kitus Lietuvos Respublikos
teisės aktus.
Leidimo reikalavimai nustatyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus ir tokio tipo įrenginių aplinkosauginio valdymo praktiką, netaikant išimčių,
numatytų Taisyklių 51 punkte. Leidimui suteiktas numeris T-Š.6-10/2015, pagal Agentūros
TIPK leidimų numeracijos tvarką.
Informacija, susijusi su TIPK leidimo išdavimu, yra pridėta prie Paraiškos TIPK leidimui
gauti ir laikoma 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 įteikimo Jums dienos.
PRIDEDAMA. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras” Telšių regiono
nepavojingų atliekų sąvartyno Jėrubaičiuose, Prancūzų kelias 8, Jėrubaičių kaime, Babrungo
seniūnijoje, Plungės rajone TIPK leidimas be priedų, 13 lapų.
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