Baltic Recycling UAB, įm. k. 300568358, buveinė: Zibalų g. 41B, LT-19124 Širvintos;
Veiklos vykdymo vieta: Šiaurinė g. 4, LT-57234 Kėdainiai;
tel. (8 382) 49 171, faks. (8 382) 49 170, el. p. info@balticrecycling.lt
(Įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės ir veiklos vykdymo vietos adresas, telefono
ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas)

TVIRTINU:
Direktorius
Ilja Borzykin
(Įmonės vadovo ar jo įgalioto
asmens vardas, pavardė, parašas)
2018-05-08
(data)
SUDERINTA:
_________________________
(Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus ar jo įgalioto asmens
vardas, pavardė, parašas)
___________________
(data)

ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO VEIKLOS
NUTRAUKIMO PLANAS

1. Informacija apie Įmonėje leidžiamas laikyti ir atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas
Didţiausias vienu
Atliekų kodas*
Atliekų pavadinimas
Pavojingumą lemiančios savybės,
Eil.
metu leidţiamas
(pagal Taisyklių 1
(pagal Taisyklių 1
pavojingumo kriterijai (pagal
Nr.
laikyti atliekų kiekis,
priedą)
priedą)
Taisyklių 2, 3 priedus) (jei taikoma)
tonomis
Sudedamosios dalys,
išimtos iš
1
16 02 16
nebenaudojamos
95
Nepavojinga
įrangos, nenurodytos
16 02 15
Administravimo, sandėlio tvarkymo metus susidarančios atliekos
Mišrios komunalinės
2
20 03 01
0,8
Nepavojinga
atliekos
* Nurodomos ir atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos

Kita, Įmonės vadovo nuomone, svarbi informacija: nėra.
3. Informacija apie atliekų sutvarkymo priemones
Tvarkymo būdas
Atliekų kodas
Atliekų naudojimo (šalinimo)
Eil.
(pagal Taisyklių 4
Atliekų sutvarkymo
(pagal Taisyklių 1
įmonės pavadinimas, kuriai bus
Nr.
priedą nurodomas
trukmė, dienomis
priedą)
perduotos tvarkyti atliekos
kodas ir pavadinimas)
S5, R12
UAB „Ţalvaris“
1
16 02 16
5 d.
S5, R4, R5
UAB „Atliekų tvarkymo centras“
Kita, Įmonės vadovo nuomone, svarbi informacija: nėra.
4. Informacija apie atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo įrenginių uždarymo bei sutvarkymo priemones
Atliekų naudojimo ar
Atliekų naudojimo ar šalinimo
Eil. Atliekų naudojimo ar šalinimo
šalinimo įrenginio uţdarymo įrenginio uţdarymo bei sutvarkymo
Nr.
įrenginio pavadinimas
bei sutvarkymo priemonės**
trukmė, dienomis
Raštu pranešti draudėjui ir
Aplinkos ministerijos Kauno
1
regiono aplinkos apsaugos
5 d.
departamentui apie įmonės
veiklos nutraukimą.
Paskirti atsakingą darbuotoją
uţ pavojingų atliekų prieţiūrą
Nepavojingų elektros ir
2 elektroninės įrangos surinkimo, ir saugumą kol atliekos bus
5 d.
perduotos toliau jas
laikymo sandėlis
tvarkančioms įmonėms.
Parengti atliekų perdavimo
3
dokumentus ir paruošti
5 d.
atliekas perdavimui.
Atliekų naudojimo įrenginio
4
5 d.
ir atliekų sutvarkymas
** Nurodomos ir patalpų, teritorijos sutvarkymo priemonės

Kita, Įmonės vadovo nuomone, svarbi informacija: nėra.
5. Informacija apie atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo įrenginių priežiūros po uždarymo priemones
Atliekų naudojimo ar
Atliekų naudojimo ar šalinimo
Eil. Atliekų naudojimo ar šalinimo
šalinimo įrenginio prieţiūros įrenginio prieţiūros po uţdarymo
Nr.
įrenginio pavadinimas
po uţdarymo priemonės
trukmė, dienomis
Nepavojingų elektros ir
1 elektroninės įrangos surinkimo,
laikymo sandėlis
Kita, Įmonės vadovo nuomone, svarbi informacija: nėra.
Įsipareigojame Įmonės bankroto ar kitu atveju, kai ji privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą,
raštu pranešti Kauno RAAD apie Plane numatytų priemonių įgyvendinimo pradţią ir pabaigą.
PRIDEDAMA. Plano priemonių įgyvendinimo sąmata (Skaičiuojant sąmatą įvertinamos visos su Plane numatytų
priemonių įgyvendinimu susijusios išlaidos, įskaitant atliekų transportavimo, technikos nuomos ir kt.)
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1 PRIEDAS. PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SĄMATA
Atliekų sutvarkymo
išlaidos (EUR/t be
PVM)

Kodas
(iš atliekų
sąrašo)

Atliekos pavadinimas

Atliekų tvarkytojas

1

2

3

4

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

UAB „Ţalvaris“

Teigiama rinkos vertė

16 02 16
20 03 01

Atliekų tvarkytojų
atliekų tvarkymo
išlaidų vidurkis
(EUR/t be PVM)
5

Didžiausias
vienu metu
laikomų atliekų
kiekis įmonėje, t
6

Teigiama rinkos
95
UAB „Atliekų tvarkymo
vertė
Teigiama rinkos vertė
centras“
Mišrios komunalinės atliekos
UAB „Skongalis“
75
75
0,8
Patalpų sutvarkymo paslaugos kaina, įvertinant vidutinį darbuotojo darbo uţmokestį (2017 m. IV ketvirtis (884,8 Eur/20d.d*5d.d)):
VISO (įtraukti visų atliekų tvarkymo, atliekų išvežimo ir darbuotojų užmokesčio kaštai, Eur be PVM):
PVM:
VISO (įtraukti visų atliekų tvarkymo, atliekų išvežimo ir darbuotojų užmokesčio kaštai, Eur su PVM):

Didžiausio vienu
metu laikomų atliekų
kiekio sutvarkymo
išlaidos EUR
7
60+15 (iţveţimas)
221,2
296,2
62,20
358,40

Pridedama priėmimo kainą pagrindţianti dokumentacija. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsniu įmonė kaups būtinas lėšas nepavojingų
atliekų sutvarkymui.
Planą rengė:
Aurelijus Narbutas

VšĮ „Aplinkos vertinimo projektai“ direktorius 2018-05-08

______________
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