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Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui

DĖL ATLIEKŲ KIEKIO PERSKIRSTYMO IR TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS
IR KONTROLĖS LEIDIMO NR. 48/T-Š.6-10/2015 SĄLYGŲ PATIKSLINIMO
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), atsižvelgdama į UAB „Telšių regiono atliekų
tvarkymo centras“ 2017-10-12 prašymą Nr. 417, kuriame prašoma perskirstyti Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidime Nr. 48/T-Š.6-10/2015 (toliau – TIPK leidimas) nustatytus tvarkomų
atliekų (17 06 04; 17 09 04; 20 03 07; 19 12 09; 19 12 12) kiekius nedidinat bendro naudojamų ir
šalinamų atliekų metinio kiekio, vadovaudamasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministro 2013 m.
liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 ,,Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių“ (toliau – TIPK taisyklės) 100 punktu
įvertinusi veiklos vykdytojo pateiktą informaciją, pagal TIPK taisyklių 92.10 papunktį atliko sąlygų
peržiūrą ir priėmė sprendimą, kad TIPK leidimo keisti nereikia, tačiau turi būti patikslintos TIPK
leidimo sąlygos: 13 lentelė („Leidžiamos naudoti atliekos“), 14 lentelė („Leidžiamos šalinti
atliekos“) ir 16 lentelė („Leidžiamas laikyti atliekų kiekis“). Patikslintos minėtos TIPK leidimo
sąlygos yra pateikiamos šio rašto priede.
Taip pat Agentūra tvirtina atitinkamai patikslintą Telšių regiono nepavojingų atliekų
sąvartyno Jerubaičiuose Atliekų šalinimo techninį reglamentą ir Atliekų naudojimo ar šalinimo
veiklos nutraukimo planą.
Patikslintomis TIPK leidimo sąlygomis ir atitinkamai patikslintu Telšių regiono nepavojingų
atliekų sąvartyno Jerubaičiuose Atliekų šalinimo techniniu reglamentu ir Atliekų naudojimo ar
šalinimo veiklos nutraukimo planu turi būti vadovaujamasi vykdant veiklą bei ūkinės veiklos
kontrolę.
PRIDEDAMA:
1. Patikslintos leidimo sąlygos (I-am adresatui originalas, II-am adresatui kopija), 4 lapai.
2. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2017-10-12 prašymo Nr. 417 kopija, 1
lapas (tik II-am adresatui).
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