APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
TARŠOS LEIDIMAS
Nr. AM-29(II)/TL-A.1-20/2016
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(Juridinio asmens kodas)

2

UAB „STORA ENSO LIETUVA“ medienos apdirbimas
Naujoji g. 134, Alytus
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)
UAB „STORA ENSO LIETUVA“
Naujoji g. 134, Alytus tel. 8 315 56910
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)
Leidimą sudaro:
1. Specialioji dalis:
Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti
įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio Taršos Integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr.
AM-29 (II) , išduoto LR AM Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2006 m.
gruodžio 29 d., koreguoto 2009 m. gruodžio 9 d.; 2010 m. vasario 9 d.

3. Leidimo priedai.
Išduotas 2016 m. kovo

d.

Direktoriaus įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

_______________
(parašas)

A. V.

Šiame Taršos leidime sąlygos nustatomos specialiajai leidimo daliai „Atliekų apdorojimas (naudojimas
ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas, kitos sąlygos nustatytos Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. AM-29(II), nekeičiamos.

TARŠOS LEIDIMO Nr. AM-29(II)/ TL-A.1-20/2016 PRIEDAI

1. Aplinkos Apsaugos Agentūros 2016-03-01 Nr. (28.4)-A4-1958 priimta paraiška Taršos leidimui gauti.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas

2016 m. kovo 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
1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.
Lentelė nepildoma, nes įmonė atliekų neapdoroja.
2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo
Įrenginio pavadinimas UAB Stora Enso Lietuva
Atliekos
Atliekų laikymas
Kodas pagal
Atliekų
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1

03 01 01

Pavadinimas

Patikslintas
pavadinimas

2

3

Medienos
žievės ir
kamščiamedžio
atliekos

Medienos
žievės ir
kamščiamedžio
atliekos

Pavojingumas
pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą
4
Nepavojingos

Projektinis
įrenginio
našumas, t

Didžiausias vienu metu
leidžiamas laikyti atliekų
kiekis, t

5

6

800,0

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos.
Lentelė nepildoma, nes įmonė neplanuojama naudoti atliekų
4 lentelė. Numatomos šalinti atliekos.
Lentelė nepildoma, nes įmonė neplanuojama šalinti atliekų.
5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.
Lentelė nepildoma, nes įmonė neplanuojama paruošti naudoti ar šalinti atliekų.

800,0

Kitos atliekų tvarkymo
veiklos kodas ir
pavadinimas((S8)
pagal Atliekų
tvarkymo taisyklių 4
priedą)
7
S8 Atliekų
laikymas susidarymo
vietoje iki jų
surinkimo

Galimi atliekų
tvarkymo būdai
(Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedas)
8
R 10
Apdorojimas
žemėje,
naudingas
žemės ūkiui ar
gerinantis
aplinkos būklę

