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Kopija
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui

SPRENDIMAS IŠDUOTI TELŠIŲ REGIONO MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ
MECHANINIO - BIOLOGINIO APDOROJIMO ĮRENGINIUI 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 Telšių regiono mišrių komunalinių atliekų mechaninio - biologinio apdorojimo
įrenginiui (toliau – MBA įrenginys) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau –
Leidimas) eksploatuoti minėtą įrenginį Jėrubaičių kaime, Bebrungo seniūnijoje, Plungės rajono
savivaldybėje – su Telšių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno sklypu besiribojančioje teritorijoje.
MBA įrenginyje bus - apdorojamos (išrūšiuojamos) ir sutvarkomos mišrios komunalinės atliekos,
siekiant sumažinti į sąvartynus patenkančių biologiškai skaidžių atliekų kiekį, atskiriant energijos
gavybai tinkamas medžiagas.
Leidimas parengtas pagal 2014-12-22 raštu Nr. S-118 gautą ir 2015-04-02 raštu Nr. S-158,
2015-04-03 raštu S-51 ir 2015-07-17 raštu Nr. 102 papildytą bei pakoreguotą paraišką. Paraiška
leidimui gauti 2014-12-31 raštu Nr. IS-1539 suderinta su Telšių visuomenės sveikatos centru.
Visuomenė apie gautą paraišką informuota 2014-12-30 laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ ir
Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje. Aplinkos apsaugos agentūra paraišką priėmė 2015-08-07
raštu Nr. (15.9)-A4-8720. Pastabų paraiškai ir pasiūlymų leidimo reikalavimams iš vietos
savivaldos institucijos negauta. Sprendimas išduoti leidimą minėtam veiklos vykdytojui pagrįstas
tuo, kad Paraiška leidimui gauti atitiko LR aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1528 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) nuostatas bei kitus Lietuvos Respublikos teisės
aktus.
Atliekų apdorojimo operacijos minėtame įrenginyje atitinka geriausius prieinamus gamybos
būdus (GPGB), skirtus atliekų apdorojimui ir su juo susijusioms veikloms, aprašytoms ES GPGB
informaciniuose dokumentuose.
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. Telšių visuomenės sveikatos centro pasiūlyti papildomi reikalavimai,
susiję su triukšmo ir kvapų poveikiu, perkelti į leidimo sąlygas.
Leidimui suteikiamas numeris T-Š.6-13/2015. 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. Telšių regiono mišrių komunalinių atliekų mechaninio - biologinio
apdorojimo įrenginio Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas be priedų, 50 lapų
(priedai el. laikmenoje). Leidimas teikiamas I-ajam ir II-ajam adresatui.
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