APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
TARŠOS LEIDIMAS
Nr. TL-V.5-7/2015

3
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(Juridinio asmens kodas)

7

UAB „ECORAMUS“,
Transporto g. 8, Moluvėnų k., Trakų r. sav.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)
UAB „ECORAMUS“,
P. Vileišio g. 6B-1, Vilnius, tel., 8 52340496, el. p. info@ecoramus.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. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento
2011 m. spalio 17 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. VR-4.7-V02-T-78 (koreguotas: 2012 m. vasario 27 d.).
3. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. liepos 14 d.
AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo ___________________________
(Vardas, pavardė)
A. V.

_______________
(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių
3 priedo
4 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS
1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.
Įrenginio pavadinimas UAB „Ecoramus“

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
Pavadinimas
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
2
02 01 08* agrochemijos atliekos,
kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
03 01 04* pjuvenos, drožlės,
skiedros, mediena,
medienos drožlių
plokštės ir fanera,
kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų

Patikslintas
pavadinimas

3
agrochemijos atliekos,
kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
pjuvenos, drožlės,
skiedros, mediena,
medienos drožlių
plokštės ir fanera,
kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)
4

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

pavojinga H14

R1;R3;R7;S4

500

pavojinga H14

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8

10

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1;R3;R7;S4

2

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
Pavadinimas
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
2
06 04 04* atliekos, kuriose yra
gyvsidabrio
07 02 08* kitos distiliavimo
nuosėdos ir reakcijų
likučiai
08 01 11* dažų ir lako, kuriuose
yra organinių tirpiklių
ar kitų pavojingų
cheminių medžiagų,
atliekos
08 01 21* dažų ar lako nuėmiklių
atliekos
13 01 13* kita alyva hidraulinėms
sistemoms
13 02 08* kita variklio, pavarų
dėžės ir tepalinė alyva
13 05 07* naftos
produktų/vandens
separatorių tepaluotas
vanduo

Patikslintas
pavadinimas

3
atliekos, kuriose yra
gyvsidabrio
kitos distiliavimo
nuosėdos ir reakcijų
likučiai
dažų ir lako, kuriuose
yra organinių tirpiklių
ar kitų pavojingų
cheminių medžiagų,
atliekos
dažų ar lako nuėmiklių
atliekos
kita alyva hidraulinėms
sistemoms
kita variklio, pavarų
dėžės ir tepalinė alyva
naftos
produktų/vandens
separatorių tepaluotas
vanduo

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)
4

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8

pavojinga H14

R1;R5;R7;S4

pavojinga H14

R1;R3;R7;S4

pavojinga H14

R1;R2;R7;S4

500
pavojinga H14
pavojinga H14
pavojinga H14

pavojinga H14

10

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1;R2;R7;S4
R1;R3;R7;R9;S
4
R1;R3;R7;R9;S
4
R1;R3;R7;R9;S
4

3

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
Pavadinimas
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
2
15 01 10* pakuotės, kuriose yra
pavojingų cheminių
medžiagų likučių arba
kurios yra jomis
užterštos
15 02 02* absorbentai, filtrų
medžiagos (įskaitant
kitaip neapibrėžtus
tepalų filtrus),
pašluostės, apsauginiai
drabužiai, užteršti
pavojingomis
cheminėmis
medžiagomis
16 01 07* tepalų filtrai
16 01 14* aušinamieji skysčiai,
kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
16 01 21* pavojingos
sudedamosios dalys,
nenurodytos 16 01 07 –
16 01 11, 16 01 13 ir 16
01 14

Patikslintas
pavadinimas

3
pakuotės, kuriose yra
pavojingų cheminių
medžiagų likučių arba
kurios yra jomis
užterštos
absorbentai, filtrų
medžiagos (įskaitant
kitaip neapibrėžtus
tepalų filtrus),
pašluostės, apsauginiai
drabužiai, užteršti
pavojingomis
cheminėmis
medžiagomis
tepalų filtrai
aušinamieji skysčiai,
kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
pavojingos
sudedamosios dalys,
nenurodytos 16 01 07 –
16 01 11, 16 01 13 ir 16
01 14

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)
4

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8
R1;R3;R4;R7;S
4

pavojinga H14

pavojinga H14
500

10

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1;R3;R7;S4

pavojinga H14

R1;R3;R7;S4

pavojinga H14

R1;R3;R7;S4

pavojinga H14

R1;R3;R7;S4

4

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
Pavadinimas
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
2
16 03 03* neorganinės atliekos,
kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
16 03 05* organinės atliekos,
kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
16 05 06* laboratorinės cheminės
medžiagos, įskaitant
laboratorinių cheminių
medžiagų mišinius,
sudarytos iš pavojingų
cheminių medžiagų
arba jų turinčios
16 05 07* nebereikalingos
neorganinės cheminės
medžiagos, sudarytos iš
pavojingų cheminių
medžiagų arba jų
turinčios
16 07 08* atliekos, kuriose yra
tepalų

Patikslintas
pavadinimas

3
neorganinės atliekos,
kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
organinės atliekos,
kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
laboratorinės cheminės
medžiagos, įskaitant
laboratorinių cheminių
medžiagų mišinius,
sudarytos iš pavojingų
cheminių medžiagų
arba jų turinčios
nebereikalingos
neorganinės cheminės
medžiagos, sudarytos iš
pavojingų cheminių
medžiagų arba jų
turinčios
atliekos, kuriose yra
tepalų

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)
4

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8

pavojinga H14

R1;R5;R7;S4

pavojinga H14

R1;R3;R7;S4

pavojinga H14
500

10

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1;R3;R7;S4

pavojinga H14

R1;R5;R7;S4

pavojinga H14

R1;R3;R7;R9;S
4

5

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
Pavadinimas
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
2
17 05 03* gruntas ir akmenys,
kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
18 01 03* atliekos, kurių rinkimui
ir šalinimui taikomi
specialūs reikalavimai,
kad būtų išvengta
infekcijos
18 01 06* cheminės medžiagos,
sudarytos iš pavojingų
cheminių medžiagų
arba jų turinčios
18 01 08* citotoksiniai arba
citostatiniai vaistai
18 01 10* dantų gydymo procese
naudojamų metalo
lydinių su gyvsidabriu
atliekos
18 02 02* atliekos, kurių rinkimui
ir šalinimui taikomi
specialūs reikalavimai,
kad būtų išvengta
infekcijos

Patikslintas
pavadinimas

3
gruntas ir akmenys,
kuriuose yra pavojingų
cheminių medžiagų
atliekos, kurių rinkimui
ir šalinimui taikomi
specialūs reikalavimai,
kad būtų išvengta
infekcijos
cheminės medžiagos,
sudarytos iš pavojingų
cheminių medžiagų
arba jų turinčios
citotoksiniai arba
citostatiniai vaistai
dantų gydymo procese
naudojamų metalo
lydinių su gyvsidabriu
atliekos
atliekos, kurių rinkimui
ir šalinimui taikomi
specialūs reikalavimai,
kad būtų išvengta
infekcijos

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)
4

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8

pavojinga H14

R1;R5;R7;S4

pavojinga H9

R1, S4

pavojinga H9
500
pavojinga H9

10

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1, S4

R1, S4

pavojinga H9

R1, S4

pavojinga H9

R1, S4

6

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
Pavadinimas
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
2
18 02 05* cheminės medžiagos,
sudarytos iš pavojingų
cheminių medžiagų
arba jų turinčios
18 02 07* citotoksiniai arba
citostatiniai vaistai
19 08 10* atskyrus alyvą/vandenį
gautas riebalų ir alyvos
mišinys, nenurodytas
19 08 09
19 12 06* mediena, kurioje yra
pavojingų cheminių
medžiagų
19 12 11* kitos mechaninio
atliekų apdorojimo
atliekos (įskaitant
medžiagų mišinius),
kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
20 01 13* tirpikliai
20 01 14* rūgštys
20 01 15* šarmai

Patikslintas
pavadinimas

3
cheminės medžiagos,
sudarytos iš pavojingų
cheminių medžiagų
arba jų turinčios
citotoksiniai arba
citostatiniai vaistai
atskyrus alyvą/vandenį
gautas riebalų ir alyvos
mišinys, nenurodytas
19 08 09
mediena, kurioje yra
pavojingų cheminių
medžiagų
kitos mechaninio
atliekų apdorojimo
atliekos (įskaitant
medžiagų mišinius),
kuriose yra pavojingų
cheminių medžiagų
tirpikliai
rūgštys
šarmai

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)
4

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8
R1, S4

pavojinga H9

pavojinga H9

R1, S4

pavojinga H14

R1;R3;R7;S4

pavojinga H14

500

10

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1;R3;R7;S4

pavojinga H14

R1;R7;S4

pavojinga H14
pavojinga H14
pavojinga H14

R1;R7;S4
R1;R6;R7;S4
R1;R6;R7;S4

7

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
Pavadinimas
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
2
20 01 17* fotografijos cheminės
medžiagos
20 01 19* pesticidai
20 01 21* dienos šviesos lempos
ir kitos atliekos, kuriose
yra gyvsidabrio
20 01 23* nebenaudojama įranga,
kurioje yra
chlorfluorangliavandeni
lių
20 01 26* aliejus ir riebalai,
nenurodyti 20 01 25
20 01 27* dažai, rašalas, klijai ir
dervos, kuriuose yra
pavojingų cheminių
medžiagų
20 01 29* plovikliai, kuriuose yra
pavojingų cheminių
medžiagų
20 01 31* citotoksiniai ir
citostatiniai vaistai

Patikslintas
pavadinimas

3
fotografijos cheminės
medžiagos
pesticidai
dienos šviesos lempos
ir kitos atliekos, kuriose
yra gyvsidabrio
nebenaudojama įranga,
kurioje yra
chlorfluorangliavandeni
lių
aliejus ir riebalai,
nenurodyti 20 01 25
dažai, rašalas, klijai ir
dervos, kuriuose yra
pavojingų cheminių
medžiagų
plovikliai, kuriuose yra
pavojingų cheminių
medžiagų
citotoksiniai ir
citostatiniai vaistai

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)
4

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8
R1;R5;R7;S4

pavojinga H14

R1;R3;R7;S4

pavojinga H14
pavojinga H14

R1;R7;S4

pavojinga H14
R1;R7;S4

pavojinga H14
pavojinga H14

500

10

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1;R3;R7;R9;S
4
R1;R2;R3;R7;S
4

pavojinga H14

pavojinga H14

R1;R2;R3;R7;S
4
R1;R7;S4

8

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
Pavadinimas
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
2
20 01 33* baterijos ir
akumuliatoriai, nurodyti
16 06 01, 16 06 02 arba
16 06 03, nerūšiuotos
baterijos ar
akumuliatoriai,
kuriuose yra tos
baterijos
20 01 35* nebenaudojama elektros
ir elektroninė įranga,
nenurodyta 20 01 21 ir
20 01 23, kurioje yra
pavojingų sudedamųjų
dalių
20 01 37* mediena, kurioje yra
pavojingų cheminių
medžiagų
07 01 99
kitaip neapibrėžtos
atliekos

Patikslintas
pavadinimas

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)

3

4

baterijos ir
akumuliatoriai, nurodyti
16 06 01, 16 06 02 arba
16 06 03, nerūšiuotos
baterijos ar
akumuliatoriai,
kuriuose yra tos
baterijos
nebenaudojama elektros
ir elektroninė įranga,
nenurodyta 20 01 21 ir
20 01 23, kurioje yra
pavojingų sudedamųjų
dalių
mediena, kurioje yra
pavojingų cheminių
medžiagų
kitaip neapibrėžtos
atliekos

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

pavojinga H14

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8

R1;R5;R7;S4

500

10

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

pavojinga H14

R1;R5;R7;S4

pavojinga H14

R1;R3;R7;S4

nepavojinga

500

50

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1;R3;R5;R7;S
4

9

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
Pavadinimas
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
2
07 02 99
kitaip neapibrėžtos
atliekos
15 01 02
plastikinės pakuotės
15 01 04
metalinės pakuotės
15 02 03
absorbentai, filtrų
medžiagos, pašluostės
ir apsauginiai drabužiai,
nenurodyti 15 02 02
16 01 03
naudotos padangos
16 01 19
plastikai
16 01 22
kitaip neapibrėžtos
sudedamosios dalys
18 01 01
aštrūs daiktai (išskyrus
18 01 03)
18 01 02
kūno dalys ir organai,
įskaitant kraujo paketus
ir konservuotą kraują
(išskyrus 18 01 03)

Patikslintas
pavadinimas

3
kitaip neapibrėžtos
atliekos
plastikinės pakuotės
metalinės pakuotės
absorbentai, filtrų
medžiagos, pašluostės
ir apsauginiai drabužiai,
nenurodyti 15 02 02
naudotos padangos
plastikai
kitaip neapibrėžtos
sudedamosios dalys
aštrūs daiktai (išskyrus
18 01 03)
kūno dalys ir organai,
įskaitant kraujo paketus
ir konservuotą kraują
(išskyrus 18 01 03)

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)
4

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8

nepavojinga
nepavojinga

R1;R3;R5;R7;S
4
R1;R3;R7;S4
R1;R4;R7;S4

nepavojinga

R1;R3;R7;S4

nepavojinga

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

500

50

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1;R3;R7;S4
R1;R3;R7;S4
R1;R3;R7;S4

nepavojinga

R1;R4;S4

nepavojinga

R1;S4

10

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
Pavadinimas
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
2
18 01 04
atliekos, kurių rinkimui
ir šalinimui netaikomi
specialūs reikalavimai,
kad būtų išvengta
infekcijos (pvz.,
tvarsliava, gipso
tvarsčiai, skalbiniai,
vienkartiniai drabužiai,
vystyklai)
18 01 07
cheminės medžiagos,
nenurodytos 18 01 06
18 01 09
cheminės medžiagos,
nenurodytos 18 01 06
18 02 01
aštrūs daiktai (išskyrus
18 02 13)
18 02 03
atliekos, kurių rinkimui
ir šalinimui netaikomi
specialūs reikalavimai,
kad būtų išvengta
infekcijos
18 02 06
cheminės medžiagos,
nenurodytos 18 02 05

Patikslintas
pavadinimas

3
atliekos, kurių rinkimui
ir šalinimui netaikomi
specialūs reikalavimai,
kad būtų išvengta
infekcijos (pvz.,
tvarsliava, gipso
tvarsčiai, skalbiniai,
vienkartiniai drabužiai,
vystyklai)
cheminės medžiagos,
nenurodytos 18 01 06
cheminės medžiagos,
nenurodytos 18 01 06
aštrūs daiktai (išskyrus
18 02 13)
atliekos, kurių rinkimui
ir šalinimui netaikomi
specialūs reikalavimai,
kad būtų išvengta
infekcijos
cheminės medžiagos,
nenurodytos 18 02 05

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)
4

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

nepavojinga

R1;S4

nepavojinga
500
nepavojinga

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8

50

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1;S4
R1;S4

nepavojinga

R1;S4

nepavojinga

R1;S4

nepavojinga

R1;S4

11

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
Pavadinimas
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
2
18 02 08
vaistai, nenurodyti 18
02 07
19 12 01
popierius ir kartonas
19 12 02
juodieji metalai
19 12 03
spalvotieji metalai
19 12 04
plastikai ir guma
19 12 05
stiklas
19 12 07
mediena, nenurodyta 19
12 06
19 12 08
tekstilės dirbiniai
19 12 09
mineralinės medžiagos
(pvz., smėlis, akmenys)
19 12 10
degiosios atliekos (iš
atliekų gautas kuras)
19 12 12
kitos mechaninio
atliekų apdorojimo
atliekos (įskaitant
medžiagų mišinius),
nenurodytos 19 12 11
20 01 01
popierius ir kartonas
20 01 02
stiklas

Patikslintas
pavadinimas

3
vaistai, nenurodyti 18
02 07
popierius ir kartonas
juodieji metalai
spalvotieji metalai
plastikai ir guma
stiklas
mediena, nenurodyta 19
12 06
tekstilės dirbiniai
mineralinės medžiagos
(pvz., smėlis, akmenys)
degiosios atliekos (iš
atliekų gautas kuras)
kitos mechaninio
atliekų apdorojimo
atliekos (įskaitant
medžiagų mišinius),
nenurodytos 19 12 11
popierius ir kartonas
stiklas

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)
4

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8

nepavojinga

R1;S4

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

R1;R3;R7;S4
R1;R4;R7;S4
R1;R4;R7;S4
R1;R3;R7;S4
R1;R7;S4

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

R1;R3;R7;S4

500

50

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1;R3;R7;S4
R1;R5;R7;S4
R1;R3;R7;S4

nepavojinga
R1;R3;R5;R7;S
4

nepavojinga
nepavojinga

R1;R3;R7;S4
R1;R7;S4

12

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
Pavadinimas
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
2
20 01 08
biologiškai suyrančios
virtuvių ir valgyklų
atliekos
20 01 10
drabužiai
20 01 11
tekstilės gaminiai
20 01 25
maistinis aliejus ir
riebalai
20 01 28
dažai, rašalas, klijai ir
dervos, nenurodyti 20
01 27
20 01 30
plovikliai, nenurodyti
20 01 29
20 01 32
vaistai, nenurodyti 20
01 31
20 01 34
baterijos ir
akumuliatoriai,
nenurodyti 20 01 33
20 01 36
nebenaudojama elektros
ir elektroninė įranga,
nenurodyta 20 01 21,
20 01 23 ir 20 01 35

Patikslintas
pavadinimas

3
biologiškai suyrančios
virtuvių ir valgyklų
atliekos
drabužiai
tekstilės gaminiai
maistinis aliejus ir
riebalai
dažai, rašalas, klijai ir
dervos, nenurodyti 20
01 27
plovikliai, nenurodyti
20 01 29
vaistai, nenurodyti 20
01 31
baterijos ir
akumuliatoriai,
nenurodyti 20 01 33
nebenaudojama elektros
ir elektroninė įranga,
nenurodyta 20 01 21,
20 01 23 ir 20 01 35

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)
4
nepavojinga

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8
R1;R3;R7;S4

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

R1;R3;R7;S4
R1;R3;R7;S4
R1;R3;R7;S4

nepavojinga

nepavojinga
nepavojinga

500

50

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1;R2;R3;R7;S
4
R1;R2;R3;R7;S
4
R1;R7;S4

nepavojinga
R1;R7;S4

nepavojinga
R1;R7;S4

13

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
Pavadinimas
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
2
20 01 38
mediena, nenurodyta 20
01 37
20 01 39
plastikai
20 01 40
metalai

3
mediena, nenurodyta 20
01 37
plastikai
metalai

4
nepavojinga

kaminų valymo atliekos
kitaip neapibrėžtos
frakcijos
biologiškai suyrančios
atliekos
gruntas ir akmenys
kitos biologiškai
nesuyrančios atliekos
mišrios komunalinės
atliekos
turgaviečių atliekos
gatvių valymo liekanos
didžiosios atliekos
kitaip neapibrėžtos
komunalinės atliekos

kaminų valymo atliekos
kitaip neapibrėžtos
frakcijos
biologiškai suyrančios
atliekos
gruntas ir akmenys
kitos biologiškai
nesuyrančios atliekos
mišrios komunalinės
atliekos
turgaviečių atliekos
gatvių valymo liekanos
didžiosios atliekos
kitaip neapibrėžtos
komunalinės atliekos

nepavojinga
nepavojinga

20 01 41
20 01 99
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 07
20 03 99

Patikslintas
pavadinimas

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

R1;R3;R7;S4

nepavojinga
nepavojinga

R1;R3;R7;S4
R1;R3;R4;R7;S
4
R1;R7;S4
R1;R3;R5;R7;S
4

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8

R1;R3;R7;S4

500

50

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1;R5;R7;S4
R1;R3;R7;S4
R1;S4
R1;S4
R1;S4
R1;R5;R7;S4

R1;S4

14

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
07 01 99
07 02 99
15 01 02
15 01 04
15 02 03

16 01 03
16 01 19
16 01 22
19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05

Pavadinimas

Patikslintas
pavadinimas

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)

2

3

4

kitaip neapibrėžtos
atliekos
kitaip neapibrėžtos
atliekos
plastikinės pakuotės
metalinės pakuotės
absorbentai, filtrų
medžiagos, pašluostės
ir apsauginiai drabužiai,
nenurodyti 15 02 02
naudotos padangos
plastikai
kitaip neapibrėžtos
sudedamosios dalys
popierius ir kartonas
juodieji metalai
spalvotieji metalai
plastikai ir guma
stiklas

kitaip neapibrėžtos
atliekos
kitaip neapibrėžtos
atliekos
plastikinės pakuotės
metalinės pakuotės
absorbentai, filtrų
medžiagos, pašluostės
ir apsauginiai drabužiai,
nenurodyti 15 02 02
naudotos padangos
plastikai
kitaip neapibrėžtos
sudedamosios dalys
popierius ir kartonas
juodieji metalai
spalvotieji metalai
plastikai ir guma
stiklas

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

R1;R3;R5;R7;S
4
R1;R3;R5;R7;S
4
R1;R3;R7;S4
R1;R4;R7;S4

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
500
nepavojinga
nepavojinga

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8

50

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1;R3;R7;S4
R1;R3;R7;S4
R1;R3;R7;S4

nepavojinga

R1;R3;R7;S4

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

R1;R3;R7;S4
R1;R4;R7;S4
R1;R4;R7;S4
R1;R3;R7;S4
R1;R7;S4

15

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
Pavadinimas
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
2
19 12 07
mediena, nenurodyta 19
12 06

3
mediena, nenurodyta 19
12 06

tekstilės dirbiniai
mineralinės medžiagos
(pvz., smėlis, akmenys)
degiosios atliekos (iš
atliekų gautas kuras)
kitos mechaninio
atliekų apdorojimo
atliekos (įskaitant
medžiagų mišinius),
nenurodytos 19 12 11
popierius ir kartonas
stiklas
biologiškai suyrančios
virtuvių ir valgyklų
atliekos
drabužiai
tekstilės gaminiai

19 12 08
19 12 09
19 12 10
19 12 12

20 01 01
20 01 02
20 01 08

20 01 10
20 01 11

Patikslintas
pavadinimas

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)
4

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8

nepavojinga

R1;R3;R7;S4

tekstilės dirbiniai
mineralinės medžiagos
(pvz., smėlis, akmenys)
degiosios atliekos (iš
atliekų gautas kuras)
kitos mechaninio
atliekų apdorojimo
atliekos (įskaitant
medžiagų mišinius),
nenurodytos 19 12 11

nepavojinga

R1;R3;R7;S4

nepavojinga

R1;R5;R7;S4

nepavojinga

R1;R3;R7;S4

popierius ir kartonas
stiklas
biologiškai suyrančios
virtuvių ir valgyklų
atliekos
drabužiai
tekstilės gaminiai

nepavojinga
nepavojinga

R1;R3;R7;S4
R1;R7;S4

nepavojinga

R1;R3;R7;S4

nepavojinga
nepavojinga

R1;R3;R7;S4
R1;R3;R7;S4

500
nepavojinga

50

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1;R3;R5;R7;S
4

16

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
Pavadinimas
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
2
20 01 25
maistinis aliejus ir
riebalai

Patikslintas
pavadinimas

3
maistinis aliejus ir
riebalai

dažai, rašalas, klijai ir
dervos, nenurodyti 20
01 27
plovikliai, nenurodyti
20 01 29
vaistai, nenurodyti 20
01 31
baterijos ir
akumuliatoriai,
nenurodyti 20 01 33

dažai, rašalas, klijai ir
dervos, nenurodyti 20
01 27
plovikliai, nenurodyti
20 01 29
vaistai, nenurodyti 20
01 31
baterijos ir
akumuliatoriai,
nenurodyti 20 01 33

nebenaudojama elektros
ir elektroninė įranga,
nenurodyta 20 01 21,
20 01 23 ir 20 01 35

nebenaudojama elektros
ir elektroninė įranga,
nenurodyta 20 01 21,
20 01 23 ir 20 01 35

20 01 39

mediena, nenurodyta 20
01 37
plastikai

mediena, nenurodyta 20
01 37
plastikai

20 01 40

metalai

metalai

20 01 28

20 01 30
20 01 32
20 01 34

20 01 36

20 01 38

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)
4

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8

nepavojinga

R1;R3;R7;S4

nepavojinga

R1;R2;R3;R7;
S4

nepavojinga

R1;R2;R3;R7;
S4

nepavojinga

R1;R7;S4

nepavojinga

500

50

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1;R7;S4

nepavojinga

R1;R7;S4

nepavojinga

R1;R3;R7;S4

nepavojinga

R1;R3;R7;S4

nepavojinga

R1;R3;R4;R7;
S4

17

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
Pavadinimas
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
2
20 01 41
kaminų valymo atliekos
20 01 99
kitaip neapibrėžtos
frakcijos
20 02 01
biologiškai suyrančios
atliekos
20 02 02
gruntas ir akmenys
20 02 03
kitos biologiškai
nesuyrančios atliekos
20 03 01
mišrios komunalinės
atliekos
20 03 02
turgaviečių atliekos
20 03 03
gatvių valymo liekanos
20 03 07
didžiosios atliekos
20 03 99
kitaip neapibrėžtos
komunalinės atliekos

Patikslintas
pavadinimas

3
kaminų valymo atliekos
kitaip neapibrėžtos
frakcijos
biologiškai suyrančios
atliekos
gruntas ir akmenys
kitos biologiškai
nesuyrančios atliekos
mišrios komunalinės
atliekos
turgaviečių atliekos
gatvių valymo liekanos
didžiosios atliekos
kitaip neapibrėžtos
komunalinės atliekos

Pavojingumas
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą)
4
nepavojinga

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų
laikymas
Didžiausias
Laikymo veiklos
Projektinis vienu metu
kodas ir
įrenginio
leidžiamas pavadinimas ((R13
našumas,
laikyti
ir (ar) D15) pagal
t.
atliekų
Atliekų tvarkymo
kiekis, t
taisyklių 4 priedą)
5
6
7

R1;R7;S4
R1;R3;R5;R7;
S4
R1;R3;R7;S4

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

Galimi atliekų
tvarkymo
būdai
(pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 4
priedą)
8

500

50

R13 (R1– R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas)

R1;R5;R7;S4
R1;R3;R7;S4
R1;S4
R1;S4
R1;S4
R1;R5;R7;S4
R1;S4

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.
Lentelė nepildoma, įmonėje susidariusios atliekos (ne atliekų tvarkymo metu) bus laikomos iki pridavimo registruotoms atliekas tvarkančioms
įmonėms, t. y. susidariusios nepavojingos atliekos bus laikomos ne ilgiau nei 1 metai, o pavojingos ne ilgiau nei 6 mėnesiai.
3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos.
Lentelė nepildoma, įmonė atliekų nenaudoja.
18

4 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos.
Lentelė nepildoma, įmonė atliekų nešalina.
5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.
Įrenginio pavadinimas: UAB „Ecoramus“
Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
07 01 99
07 02 99
15 01 02
15 01 04
15 02 03

16 01 03
16 01 19
16 01 22
19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04

Pavojingumas
pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

2
kitaip neapibrėžtos atliekos
kitaip neapibrėžtos atliekos
plastikinės pakuotės
metalinės pakuotės
absorbentai, filtrų medžiagos,
pašluostės ir apsauginiai
drabužiai, nenurodyti 15 02
02
naudotos padangos
plastikai
kitaip neapibrėžtos
sudedamosios dalys
popierius ir kartonas
juodieji metalai
spalvotieji metalai
plastikai ir guma

3
kitaip neapibrėžtos atliekos
kitaip neapibrėžtos atliekos
plastikinės pakuotės
metalinės pakuotės
absorbentai, filtrų medžiagos,
pašluostės ir apsauginiai
drabužiai, nenurodyti 15 02 02

4
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

naudotos padangos
plastikai
kitaip neapibrėžtos
sudedamosios dalys
popierius ir kartonas
juodieji metalai
spalvotieji metalai
plastikai ir guma

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti
Atliekų paruošimo
Didžiausias
naudoti ir (ar) šalinti
Projektinis
leidžiamas
veiklos kodas (D13,
įrenginio
paruošti naudoti
D14, R12, S5) ir
našumas,
ir (ar) šalinti
pavadinimas pagal
t/m.
atliekų kiekis,
Atliekų tvarkymo
t/m.
taisyklių 4 priedą
5
6
7

R12 (Atliekų būsenos
ar sudėties pakeitimas,
prieš vykdant su jomis
bet kurią iš R1-R11
veiklų)

500

500

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
19

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
19 12 05
19 12 07
19 12 08
19 12 09
19 12 10
19 12 12

20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 28

Pavojingumas
pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

2
stiklas
mediena, nenurodyta 19 12
06
tekstilės dirbiniai
mineralinės medžiagos (pvz.,
smėlis, akmenys)
degiosios atliekos (iš atliekų
gautas kuras)
kitos mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos (įskaitant
medžiagų mišinius),
nenurodytos 19 12 11
popierius ir kartonas
stiklas
biologiškai suyrančios
virtuvių ir valgyklų atliekos
drabužiai
tekstilės gaminiai
maistinis aliejus ir riebalai
dažai, rašalas, klijai ir dervos,
nenurodyti 20 01 27

3
stiklas
mediena, nenurodyta 19 12 06

4
nepavojinga
nepavojinga

tekstilės dirbiniai
mineralinės medžiagos (pvz.,
smėlis, akmenys)
degiosios atliekos (iš atliekų
gautas kuras)
kitos mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos (įskaitant
medžiagų mišinius),
nenurodytos 19 12 11
popierius ir kartonas
stiklas
biologiškai suyrančios
virtuvių ir valgyklų atliekos
drabužiai
tekstilės gaminiai
maistinis aliejus ir riebalai
dažai, rašalas, klijai ir dervos,
nenurodyti 20 01 27

nepavojinga
nepavojinga

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti
Atliekų paruošimo
Didžiausias
naudoti ir (ar) šalinti
Projektinis
leidžiamas
veiklos kodas (D13,
įrenginio
paruošti naudoti
D14, R12, S5) ir
našumas,
ir (ar) šalinti
pavadinimas pagal
t/m.
atliekų kiekis,
Atliekų tvarkymo
t/m.
taisyklių 4 priedą
5
6
7

nepavojinga
nepavojinga

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

R12 (Atliekų būsenos
ar sudėties pakeitimas,
prieš vykdant su jomis
bet kurią iš R1-R11
veiklų)

500

500

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

20

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
20 01 30

Pavadinimas

2
plovikliai, nenurodyti 20 01
29

20 01 32
20 01 34
20 01 36

20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 99
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03 01
20 03 02

vaistai, nenurodyti 20 01 31
baterijos ir akumuliatoriai,
nenurodyti 20 01 33
nebenaudojama elektros ir
elektroninė įranga,
nenurodyta 20 01 21, 20 01
23 ir 20 01 35
mediena, nenurodyta 20 01
37
plastikai
metalai
kaminų valymo atliekos
kitaip neapibrėžtos frakcijos
biologiškai suyrančios
atliekos
gruntas ir akmenys
kitos biologiškai nesuyrančios
atliekos
mišrios komunalinės atliekos
turgaviečių atliekos

Patikslintas pavadinimas

Pavojingumas
pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą

3
plovikliai, nenurodyti 20 01
29
vaistai, nenurodyti 20 01 31
baterijos ir akumuliatoriai,
nenurodyti 20 01 33
nebenaudojama elektros ir
elektroninė įranga, nenurodyta
20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35

4
nepavojinga

mediena, nenurodyta 20 01 37

nepavojinga

plastikai
metalai
kaminų valymo atliekos
kitaip neapibrėžtos frakcijos
biologiškai suyrančios atliekos

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

gruntas ir akmenys
kitos biologiškai nesuyrančios
atliekos
mišrios komunalinės atliekos
turgaviečių atliekos

nepavojinga
nepavojinga

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti
Atliekų paruošimo
Didžiausias
naudoti ir (ar) šalinti
Projektinis
leidžiamas
veiklos kodas (D13,
įrenginio
paruošti naudoti
D14, R12, S5) ir
našumas,
ir (ar) šalinti
pavadinimas pagal
t/m.
atliekų kiekis,
Atliekų tvarkymo
t/m.
taisyklių 4 priedą
5
6
7

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

R12 (Atliekų būsenos
ar sudėties pakeitimas,
prieš vykdant su jomis
bet kurią iš R1-R11
veiklų)

500

500

nepavojinga
nepavojinga
21

Atliekos
Kodas
pagal
Atliekų
tvarkymo
taisyklių 1
priedą
1
20 03 03
20 03 07
20 03 99

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Pavojingumas
pagal Atliekų
tvarkymo
taisyklių 2
priedą

2
gatvių valymo liekanos

3
gatvių valymo liekanos

4
nepavojinga

didžiosios atliekos
kitaip neapibrėžtos
komunalinės atliekos

didžiosios atliekos
kitaip neapibrėžtos
komunalinės atliekos

nepavojinga
nepavojinga

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti
Atliekų paruošimo
Didžiausias
naudoti ir (ar) šalinti
Projektinis
leidžiamas
veiklos kodas (D13,
įrenginio
paruošti naudoti
D14, R12, S5) ir
našumas,
ir (ar) šalinti
pavadinimas pagal
t/m.
atliekų kiekis,
Atliekų tvarkymo
t/m.
taisyklių 4 priedą
5
6
7
R12 (Atliekų būsenos
ar sudėties pakeitimas,
prieš vykdant su jomis
500
500
bet kurią iš R1-R11
veiklų)

Susidarančios atliekos
Kodas pagal
Atliekų tvarkymo
taisyklių 1 priedą
8
07 01 99
07 02 99
15 01 02
15 01 04
15 02 03

16 01 03
16 01 19
16 01 22
19 12 01

Pavadinimas
9
kitaip neapibrėžtos atliekos
kitaip neapibrėžtos atliekos
plastikinės pakuotės
metalinės pakuotės
absorbentai, filtrų medžiagos,
pašluostės ir apsauginiai
drabužiai, nenurodyti 15 02 02
naudotos padangos
plastikai
kitaip neapibrėžtos
sudedamosios dalys
popierius ir kartonas

Patikslintas pavadinimas
10
kitaip neapibrėžtos atliekos
kitaip neapibrėžtos atliekos
plastikinės pakuotės
metalinės pakuotės
absorbentai, filtrų medžiagos,
pašluostės ir apsauginiai
drabužiai, nenurodyti 15 02 02
naudotos padangos
plastikai
kitaip neapibrėžtos
sudedamosios dalys
popierius ir kartonas

Pavojingumas pagal Atliekų
tvarkymo taisyklių 2 priedą
11
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

Kiekis,
t/m.

Galimi atliekų
tvarkymo būdai

12

13
R1;R3;R5;R7;S4
R1;R3;R5;R7;S4
R1;R3;R7;S4
R1;R4;R7;S4

500

R1;R3;R7;S4

nepavojinga
nepavojinga

R1;R3;R7;S4

nepavojinga

R1;R3;R7;S4

nepavojinga

R1;R3;R7;S4
22

R1;R3;R7;S4

Susidarančios atliekos
Kodas pagal
Atliekų tvarkymo
taisyklių 1 priedą
8
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 07
19 12 08
19 12 09
19 12 10
19 12 12

20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 28
20 01 30
20 01 32

Pavadinimas
9

Patikslintas pavadinimas

10
juodieji metalai
juodieji metalai
spalvotieji metalai
spalvotieji metalai
plastikai ir guma
plastikai ir guma
stiklas
stiklas
mediena, nenurodyta 19 12 06
mediena, nenurodyta 19 12 06
tekstilės dirbiniai
tekstilės dirbiniai
mineralinės medžiagos (pvz.,
mineralinės medžiagos (pvz.,
smėlis, akmenys)
smėlis, akmenys)
degiosios atliekos (iš atliekų
degiosios atliekos (iš atliekų
gautas kuras)
gautas kuras)
kitos mechaninio atliekų
kitos mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos (įskaitant
apdorojimo atliekos (įskaitant
medžiagų mišinius),
medžiagų mišinius),
nenurodytos 19 12 11
nenurodytos 19 12 11
popierius ir kartonas
popierius ir kartonas
stiklas
stiklas
biologiškai suyrančios virtuvių ir biologiškai suyrančios virtuvių
valgyklų atliekos
ir valgyklų atliekos
drabužiai
drabužiai
tekstilės gaminiai
tekstilės gaminiai
maistinis aliejus ir riebalai
maistinis aliejus ir riebalai
dažai, rašalas, klijai ir dervos,
dažai, rašalas, klijai ir dervos,
nenurodyti 20 01 27
nenurodyti 20 01 27
plovikliai, nenurodyti 20 01 29
plovikliai, nenurodyti 20 01 29
vaistai, nenurodyti 20 01 31
vaistai, nenurodyti 20 01 31

Pavojingumas pagal Atliekų
tvarkymo taisyklių 2 priedą
11
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

Kiekis,
t/m.

Galimi atliekų
tvarkymo būdai

12

13
R1;R4;R7;S4
R1;R3;R7;S4
R1;R3;R7;S4
R1;R7;S4
R1;R3;R7;S4
R1;R3;R7;S4

nepavojinga

R1;R5;R7;S4

nepavojinga

R1;R3;R7;S4

nepavojinga

500

R1;R3;R5;R7;S4

nepavojinga
nepavojinga

R1;R3;R7;S4
R1;R7;S4

nepavojinga

R1;R3;R7;S4

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

R1;R3;R7;S4
R1;R3;R7;S4
R1;R3;R7;S4

nepavojinga

R1;R2;R3;R7;S4

nepavojinga
nepavojinga

R1;R2;R3;R7;S4
R1;R7;S4
23

Susidarančios atliekos
Kodas pagal
Atliekų tvarkymo
Pavadinimas
taisyklių 1 priedą
8
9
20 01 34
baterijos ir akumuliatoriai,
nenurodyti 20 01 33
20 01 36
nebenaudojama elektros ir
elektroninė įranga, nenurodyta
20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35
20 01 38
mediena, nenurodyta 20 01 37
20 01 39
plastikai
20 01 40
metalai
20 01 41
kaminų valymo atliekos
20 01 99
kitaip neapibrėžtos frakcijos
20 02 01
biologiškai suyrančios atliekos
20 02 02
gruntas ir akmenys
20 02 03
kitos biologiškai nesuyrančios
atliekos
20 03 01
mišrios komunalinės atliekos
20 03 02
turgaviečių atliekos
20 03 03
gatvių valymo liekanos
20 03 07
didžiosios atliekos
20 03 99
kitaip neapibrėžtos komunalinės
atliekos

Patikslintas pavadinimas
10
baterijos ir akumuliatoriai,
nenurodyti 20 01 33
nebenaudojama elektros ir
elektroninė įranga, nenurodyta
20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35
mediena, nenurodyta 20 01 37
plastikai
metalai
kaminų valymo atliekos
kitaip neapibrėžtos frakcijos
biologiškai suyrančios atliekos
gruntas ir akmenys
kitos biologiškai nesuyrančios
atliekos
mišrios komunalinės atliekos
turgaviečių atliekos
gatvių valymo liekanos
didžiosios atliekos
kitaip neapibrėžtos
komunalinės atliekos

Pavojingumas pagal Atliekų
tvarkymo taisyklių 2 priedą
11

Kiekis,
t/m.

Galimi atliekų
tvarkymo būdai

12

13

nepavojinga

R1;R7;S4

nepavojinga

R1;R7;S4

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

R1;R3;R7;S4
R1;R3;R7;S4
R1;R3;R4;R7;S4
R1;R7;S4
R1;R3;R5;R7;S4
R1;R3;R7;S4
R1;R5;R7;S4

500

nepavojinga

R1;R3;R7;S4

nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga
nepavojinga

R1;S4
R1;S4
R1;S4
R1;R5;R7;S4

nepavojinga

R1;S4

24

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo 8 priedėlis
TARŠOS LEIDIMO NR. TL-V.5-7/2015 PRIEDAI
1. Paraiška Taršos leidimui gauti
2. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas
3. Atliekų naudojimo/šalinimo techninis reglamentas

2015 m. liepos 14 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)
AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo ___________________________
(Vardas, pavardė)
A. V.

_______________
(parašas)

