Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedas
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
TARŠOS LEIDIMAS
Nr. TL-K.6-16/2018
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(Juridinio asmens kodas)
UAB „Baltic Recycling“
Nepavojingos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, laikymo įrenginys,
adresu Šiaurinė g. 4, LT-57234 Kėdainiai
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)
Baltic Recycling UAB, Zibalų g. 41B, LT-19124 Širvintos,
tel. (8 382) 49 171, faks. (8 382) 49 170, el.p. info@balticrecycling.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. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos
numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo
ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos:
Įrenginiui TIPK leidimas nebuvo išduotas.

3. Leidimo priedai.
Išduotas 2018 m. birţelio
Direktoriaus įgaliotas
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus pavaduotojas

d.

A.V.

Vytautas Krušinskas
(Vardas, pavardė)

__________
(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
4 priedėlio A dalis
SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR
LAIKYMAS
NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS
1 lentelė. Didţiausias leidţiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.
Įrenginio pavadinimas Nepavojingos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, laikymo įrenginys

Atliekos
Kodas

Pavadinimas

Patikslintas
pavadinimas

1

2
Sudedamosios dalys,
išimtos iš
nebenaudojamos
įrangos, nenurodytos
16 02 15

3
Sudedamosios dalys
išimtos iš smulkintos
nebenaudojamos
elektros ir elektroninės
įrangos atliekų

16 02 16

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas
Didţiausias vienu metu numatomas
Laikymo veiklos kodas
laikyti bendras atliekų, įskaitant
(R13 ir (ar) D15)
apdorojimo metu susidarančių
atliekų, kiekis, t
4
5

R13, D15

95

R4 - Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas;
R5 - Kitų neorganinių medţiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas;
2

Planuojamas tolimesnis atliekų
apdorojimas
6

S5, R4, R5, R12

R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;
R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti;
D15 - D1– D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas
2 lentelė. Didţiausias leidţiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
2 lentelė nepildoma, nes ūkinės veiklos vykdytojas nelaiko nepavojingųjų atliekų jų susidarymo vietoje iki surinkimo.
3 lentelė. Leidţiamos naudoti nepavojingosios atliekos.
3 lentelė nepildoma, nes nenumatoma naudoti atliekų.

4 lentelė. Leidţiamos šalinti nepavojingosios atliekos.
4 lentelė nepildoma, nes šalinti nepavojingųjų atliekų nenumatoma.
5 lentelė. Leidţiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.
Paruošti naudoti nepavojingas atliekas nenumatoma, todėl lentelė nepildoma.
6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal
aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
6 lentelė nepildoma.Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui
pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus nenustatomos.
_________________________

3

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo 8 priedėlis

TARŠOS LEIDIMO Nr. TL-K.6-16/2018
PRIEDAI
1. Ţemės sklypo ir pastatų nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai;
2. Ţemės sklypo planas, M 1:2000;
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas;
4. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas;
5. Atliekų išsidėstymo atliekų laikymo vietoje schema;
6. Ūkinės veiklos vietos apylinkių ţemėlapis M 1:5000;
7. Ūkinės veiklos vietos apylinkių ţemėlapis M 1:25000;
8. Teršalų emisijos į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais apskaičiavimas;
9. Įsakymas dėl asmens atsakingo uţ aplinkos apsaugą;
10. Biotualeto komercinis pasiūlymas;
11. Svarstyklių atitikties sertifikatas;
12. VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registro trumpasis išrašas.

Išduotas 2018 m. birţelio

d.

(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktoriaus įgaliotas
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Krušinskas

A.V.

(Vardas, pavardė)
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__________
(parašas)

