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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo 2018-10-05 kartu su raštu Nr. 247
„Dėl dokumentacijos pateikimo“ parengtą UAB „Ekopaslauga“ Pauliukų ŽŪB paraišką taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti (toliau – Paraiška). Pauliukų ŽŪB taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – TIPK leidimas) Nr. 2/28 išduotas 2007-1031, atnaujintas 2010-12-30 LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamento. Įvertinant tai, kad nebuvo nurodyta TIPK leidimo keitimo priežastis, Agentūra
vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų 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“ (toliau – TIPK taisyklės)
92.11 papunkčiu peržiūrėjo atnaujinto 2010-12-30 TIPK leidimo sąlygas.
Peržiūrėdama TIPK leidimo sąlygas, Agentūra taip pat susipažino su pateiktais
dokumentais ir palygino informaciją su Paraiškoje nurodyta ir nustatė, kad keičiasi kiaulių vietų
skaičius: mėsinių kiaulių (daugiau kaip 30 kg) vietų skaičius didėja iš 6270 (nurodyta atnaujinto
TIPK leidimo 9 psl.) į 9800 (nurodyta Paraiškos 9 psl.); paršavedžių vietų skaičius mažėja iš
1480 (nurodyta TIPK leidimo 9 psl.) į 1293 (nurodyta Paraiškos 9 psl.).

Pažymime, kad įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, numatomi veiklos pakeitimai
atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 11 dalies 1 punkte
nurodytą TIPK leidimo pakeitimo sąlygą, kai numatomas įrenginio pajėgumų didinimas.
Įvertinusi aukščiau išdėstytą, Agentūra peržiūrėjusi TIPK leidimo sąlygas pagal 92.11
punkto nuostatas priėmė sprendimą, kad būtina pakeisti TIPK leidimą.
Atkreipiame dėmesį, kad Paraiškoje nurodytas kiaulių vietų skaičiaus didinimas patenka į
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo
(aktuali redakcija nuo 2017-11-01) 10 punkto ir 1.1 papunkčio taikymo sritis. Apibendrinant tai,
kas išdėstyta, vadovaujantis minėtomis teisės aktų nuostatomis, prieš pateikiant Paraišką TIPK
leidimui pakeisti, Pauliukų ŽŪB, numatanti ūkinės veiklos išplėtimą, privalėjo atlikti poveikio
aplinkai vertinimo procedūras.
Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2,
01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per
vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos.
PRIDEDAMA (tik pirmam adresatui). Paraiškos ir priedų įrašas elektroninėje laikmenoje.
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