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SPRENDIMAS DĖL UAB „JARISA LT“ PARAIŠKOS
TARŠOS LEIDIMUI GAUTI
2018-08NR. (30.4)-A4(e)Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Jarisa LT“ R. Kalantos g.
32, Kauno m. paraišką Taršos leidimui gauti (toliau – Paraiška). Pateiktoje Paraiškoje nepakanka
duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Taršos leidimų
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. kovo 6 d įsakymu Nr. D1-259 (toliau – Taisyklės), 30.2.2 punktu priimtas
sprendimas nepriimti paraiškos. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti paraišką ir joje pateiktus
dokumentus pagal šias pastabas:
1. Paraiškoje pateikta informacija apie juridinį asmenį (įmonės kodas, pavadinimas)
nesutampa su VĮ Registrų centras turimais duomenimis. Prašome patikslinti informaciją.
2. Atsižvelgiant į tai, kad planuojama ūkinė veikla yra priskiriama Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 patvirtintų Cheminėmis
medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų 1 priedo 5.8 punkte
(metalo laužo tvarkymo aikštelės) nurodytai veiklai, pateikti informaciją apie šiame teisės akte
nustatytų reikalavimų įgyvendinimą.
3. Paraiškos Bendrojoje dalyje pateiktuose veiklavietės pajėgumų skaičiavimuose (30 psl.)
nurodytas skirtingas metalo laužo apdorojimo ciklų skaičius.
4. Paraiškos Bendrojoje dalyje prašome papildyti informaciją apie veiklavietės pajėgumų
nustatymą. Pagal Paraiškoje pateiktus skaičiavimus metiniai veiklavietės pajėgumai turėtų būti
mažesni, nei nurodyta Paraiškos Specialiosios dalies „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar
šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ (toliau – Atliekų dalis) lentelėse.
Atitinkamai vienu metu numatomas laikyti spalvotojo metalo laužo kiekis viršija skaičiavimais
nustatytą šių atliekų kiekį.
5. Papildyti informaciją apie numatomas įgyvendinti technines ir organizacines neigiamą
poveikį aplinkai mažinančias priemones. Nurodyti kokių prevencinių priemonių bus imtasi atliekų
griūčiai laikymo, krovos bei tvarkymo metu išvengti.
6. Paraiškos Atliekų dalies 1 lentelėje prašome patikslinti atliekų laikymo veiklas, įvertinant
atliekų tvarkymo veiklas kurias vykdys pati įmonė, bei galutiniai atliekų tvarkytojai. Jei Paraiškos
Atliekų dalies 5 lentelėje nurodoma, kad atliekos tvarkomos S5 kodu žymima atliekų tvarkymo
veikla (atliekų paruošimas naudoti ir šalinti), tai Paraiškos Atliekų dalies 1 lentelės 4 stulpelyje
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nurodoma, kad šios atliekos laikomos R13, D15 atliekų laikymo kodais. Įvertinkite, ar atliekos bus
šalinamos (D kodu žymimos veiklos), nesvarbu ar šalinimo veikla bus vykdoma įmonėje, kuri laiko
atliekas, ar kitoje įmonėje, į kurią atliekos bus perduotos šalinimui. Jei po pradinio apdorojimo
susidariusios atliekos tvarkomos R kodu žymimomis atliekų tvarkymo veiklomis, tai Atliekų dalies
5 lentelėje turėtų būti pasirenkamas tik R12 kodas, tuomet ir laikymui tiek prieš apdorojimą
laikomoms atliekoms, tiek ir po apdorojimo susidariusių atliekų laikymui, nereikėtų nurodyti D15.
Tokiu atveju D15 papildomai reikėtų nurodyti tik metalo apdorojimo metu susidariusioms
atliekoms (kodas 19 12 12), kurių viena iš numatomų tolimesnių tvarkymo veiklų – D1.
Atitinkamai turėtų būti tikslinama informaciją ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame
reglamente (toliau – Reglamentas).
7. Remiantis Paraiškos Bendrojoje dalyje (32 psl.) pateikta informacija apie metalo atliekų
apdorojimo metu susidarančias priemaišas (plastiko (kodas 19 12 04), keramikos (kodas 19 12 09)
ir mišrias priemaišas (kodas 19 12 12)), Paraiškos Atliekų dalies 1 lentelėje bei Reglamento 3.1
lentelėje prašome patikslinti veiklavietėje laikomų atliekų sąrašą ir kiekius, įtraukiant šias atliekas.
8. Reglamento 2.5 punkte pateiktame medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetamų teršalų
(emisijų/nuotekų) balanse naudojant ar šalinant 1 t atliekų nenurodyti susidarančių atliekų
kiekio/svorio vienetai, todėl negalima patikrinti kaip balansas atitinka reikalavimus.
9. Tikslinat atliekų sąrašą Paraiškos Atliekų dalies 1 lentelėje (pagal aukščiau pateiktas
pastabas), atitinkamai turėtų būti tikslinamas atliekų sąrašas ir Atliekų naudojimo ar šalinimo
veiklos nutraukimo plane (toliau – Planas).
10. Plano sąmatoje prašome patikslinti, kaip ir pagal kokius komercinius pasiūlymus buvo
nustatyti atliekų transportavimo kaštai.
Prašome atsižvelgti į aukščiau išdėstytas pastabas ir papildytą Paraišką bei paaiškinimus
pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai. Pridedamoje skaitmeninėje laikmenoje turi būti pateikta visa
paraiškos informacija kartu su paraiškos priedais. Informuojame, kad Taršos leidimo išdavimo
terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.
Paraiška pataisymui išsiųsta registruotu paštu Paraiškos lydraštyje nurodytu adresu: R.
Kalantos g. 23, Kaunas LT-52494.
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.
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