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Kopija
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentui

DĖL SPRENDIMO PAKEISTI UAB „PAROC“ TIPK LEIDIMĄ

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 UAB „PAROC”,
Savanorių pr. 124, Vilniuje, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – TIPK
leidimas) Nr. 4.7-V-01-116.
UAB „PAROC“ TIPK leidimas Nr. 4.7-V-01-116 išduotas Vilniaus regiono aplinkos
apsaugos departamento 2005 m. gruodžio 28 d., atnaujintas 2010 m. gruodžio 21 d.
Pilnos apimties paraiška TIPK leidimui Nr. 4.7-V-01-116 pakeisti pateikta, nes planuojama
padidinti UAB „PAROC“ akmens vatos gamybos projektinį pajėgumą ir pakartotinai panaudoti
akmens vatos gamybos metu susidariusį šalutinį produktą – lydalą.
TIPK leidimas parengtas pagal 2015-09-14 raštu Nr. 195 pateiktą paraišką TIPK leidimui
pakeisti (toliau - Paraiška), kuri patikslinta pagal Agentūros 2015-10-16 raštu Nr.
(15.9)-A4-11530 ir 2015-11-26 raštu Nr. (15.9)-A4-13210 pateiktas pastabas. Visuomenė apie
gautą Paraišką buvo informuota 2015-09-26 laikraštyje „Lietuvos žinios“ ir Agentūros
tinklalapyje. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2015-10-19 raštu Nr. 12(12.46)-2-12804
suderino Paraišką su nustatytomis sąlygomis, kurios įtrauktos į TIPK leidimą. Agentūra Paraišką
priėmė 2015-12- 17 raštu Nr. (28.1)-A4-14064.
Sprendimas išduoti pakeistą UAB „PAROC“ TIPK leidimą pagrįstas tuo, kad Agentūra
2015-08-10 raštu Nr. (15.9)-A4-8792 priėmė atrankos išvadą, kad pagal atrankos išvadai pateiktą
informaciją, UAB „PAROC“ planuojamai ūkinei veiklai – akmens vatos gamybos projektinio
pajėgumo didinimas ir šalutinio produkto pakartotinis panaudojimas – poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas. Paraiška, pataisyta po Agentūros 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-V.7-14/2015, pagal Agentūros
TIPK leidimų numeracijos tvarką.
Informacija, susijusi su TIPK leidimo išdavimu, yra pridėta prie Paraiškos TIPK leidimui
pakeisti ir laikoma Agentūroje Vilniuje, Juozapavičiaus g. 9.
PRIDEDAMA. UAB „PAROC”, Savanorių pr. 124, Vilnius, TIPK leidimas be priedų,
34 lapų.

Direktorius

J. Aukštinaitienė, 8 706 62 043 el. p. justina.aukstinaitiene@aaa.am.lt

Robertas Marteckas

