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DĖL UAB ,,BNB CAPITAL“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR
KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių
departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 18 d. įsakymu
Nr. D1-202 ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528
,,Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Taisyklės) taisyklių 34 punkto nuostatomis,
išnagrinėjo UAB „BNB Capital“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti
dokumentus (registruota 2018-11-22, Nr. 1-109455).
Derinimui pateikta UAB „BNB Capital“ , Pakruojo r. sav. Petrašiūnų k., Stoties g. 5, tel. 8
687 48040, el. p. vilnius.bnbcapital@gmail.com, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau –
TIPK) leidimui gauti paraiška dėl ūkinės veiklos naudotų alyvų ir naftos produktų atliekų surinkimo
ir paruošimo naudoti kaip kurą įrenginys.
Aplinkos apsaugos agentūros raštas dėl PAV vertinimo 2015-12-14, Nr. (28.6)-A4-13901,
priimta atrankos išvada: naudotų alyvų ir naftos produktų atliekų surinkimo ir paruošimo naudoti kaip
kurą įrenginio veiklos plėtrai, adresu Stoties g. 5, Petrašiūnų k., Pakruojo r., poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas. Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos.
2013-11-18 Petrašiūnų kaimo gyventojų prašyme (102 parašai) skundžiamasi iš įmonės UAB
,,BNB Capital“ sklindančiais dūmais ir kvapais. Vertinant kvapų kontrolę, nėra pateikta pakankamai
informacijos apie skleidžiamus kvapus, nenumatytos galimai esančios taršos mažinimo priemonės.
Vadovaujantis 2001-12-11 LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.
591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“, siūlome atlikti ūkinės veiklos metu
išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių
departamentas, gavęs trūkstamą informaciją, teiks išvadą dėl UAB „BNB Capital“ naudotų alyvų ir
naftos produktų atliekų kaip kuro, surinkimo ir paruošimo naudoti įrenginio paraiškos TIPK leidimui
gauti.
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