Elektroninio dokumento nuorašas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1887848

UAB „Press Glass“
el. p. kaunas.office@pressglass.com

Į 2022-06-27

prašymą

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
el. p. info@aad.am.lt

SPRENDIMAS
NEPRIIMTI UAB „PRESS GLASS“ PARAIŠKOS TARŠOS LEIDIMUI GAUTI
2022-08Nr. (30.3)-A4EAplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), išnagrinėjo UAB „Press Glass“ stiklo
paketų gamyklos, Aviacijos g. 3, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r., patikslintą paraišką
taršos leidimui gauti (toliau – paraiška) ir kartu su paraiška pateiktus dokumentus bei įvertino tai,
kad numatoma vykdyti gaminių paviršių valymo veikla, kurios metu į aplinkos orą bus išmetamas
acetonas bei etanolis, atitinka Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius
tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 „Dėl
Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių
įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – LOJ
taisyklės), 1 priedo 12 punktą: „Paviršiaus valymas – veikla, išskyrus sausąjį (cheminį) valymą, kur
naudojami organiniai tirpikliai užteršimui nuo medžiagos paviršiaus pašalinti, taip pat ir riebalų
šalinimui. Valymas, kurį sudaro daugiau negu viena pakopa prieš bet kokią kitą veiklą arba po jos,
yra laikomas viena paviršiaus valymo veikla. Ši veikla susijusi ne su įrangos valymu, bet su
produktų paviršiaus valymu.“
Primename, kad UAB „Press Glass“ planuoja pradėti eksploatuoti organinius tirpiklius
naudojantį įrenginį, kuris atitinka LOJ taisyklių reikalavimus ir yra Agentūros registruotas 2022 m.
rugpjūčio 3 d. raštu Nr. (14)-A4E-8917 organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąraše.
Agentūra vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 4
dalies nuostatomis ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
taisyklės), 46.1. papunkčiu priima sprendimą nepriimti paraišką ir vadovaudamasi taisyklių 64
punktu, priima sprendimą neišduoti taršos leidimo UAB „Press Glass“ stiklo paketų gamyklai,
kadangi dabartinė įmonės veikla neatitinka taisyklų 1 priedo kriterijų.
Pažymime, kad pagal UAB „Press Glass“, 2022 m. gegužės 16 d. atliktą 137 EUR dydžio
mokėjimą Nr. 411 (įmokos kodas – 5775, įmokos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos), paslauga yra nesuteikta. Informuojame, kad
vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Valstybės
rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios
rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 7 punktu, valstybės rinkliava UAB „Press
Glass“ (137 EUR) gali būti grąžinta pagal valstybės rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą, pateiktą
teritorinei Valstybinei mokesčių inspekcijai. Prašymas grąžinti rinkliavą pateikiamas Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnyje nustatyta tvarka.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti 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 jo paskelbimo arba įteikimo dienos.
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