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SPRENDIMAS
IŠDUOTI UAB ,,FUPA“ NEPAVOJINGŲ MIŠRIŲ STATYBINIŲ IR GRIOVIMO
ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO SANDĖLIUI, ADRESU RADASTŲ G. 21, PAMIERIO K.,
RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R., TARŠOS LEIDIMĄ
2021-12-

Nr. (30.4)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaujantis Įstatymo1 192 straipsnio 6
dalimi ir Taršos leidimų taisyklių2 64 ir 65 punktais, priima sprendimą išduoti taršos leidimą UAB
,,Fupa“ nepavojingų mišrių statybinių ir griovimo atliekų rūšiavimo sandėliui, adresu Radastų g. 21,
Pamierio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. (toliau – leidimas).
Leidimas parengtas pagal 2021 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. (30.4)-A4E-13818 priimtą
paraišką leidimui gauti (toliau – paraiška). Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos
ministerijos (toliau – AAD) 2021 m. liepos 22 d. raštu Nr. (12.3)-AD5-13833 informavo, kad pastabų
ir pasiūlymų pateiktiems dokumentams neturi.
Sprendimas išduoti leidimą, atsižvelgiant į Taršos leidimų taisyklių 53 punktą, pagrįstas veiklos
vykdytojo paraiškoje pateiktais duomenimis ir kartu su paraiška pateiktais dokumentais, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintais teisės aktais, kuriuose nustatyti reikalavimai
įrenginyje vykdomai veiklai. UAB ,,Fupa‘‘ nepavojingų mišrių statybinių ir griovimo atliekų
rūšiavimo sandėliui netaikomos PAV įstatymo3 nuostatos.
Leidimui suteikiamas registracijos numeris TL-K.5-78/2021.
Leidimo elektroninė versija patalpinta Agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/.
Vadovaujantis Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių4 5 punktu, prašome
pateikti paraišką Atliekų tvarkytojų valstybės registre. Daugiau informacijos galite rasti Agentūros
internetiniame svetainėje https://aaa.lrv.lt/.
Informuojame, jog vadovaujantis Aprašo5 20 punktu, ūkio subjektams nustatyta prievolė
tikslinti laidavimo draudimo sutarties ar banko garantijos (toliau – Garantija) sumą ne rečiau kaip kas
2 metai, Agentūrai pateikiant atnaujintą suderintame Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos
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Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas);
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m.
kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Taršos leidimų taisyklės);
3 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (toliau - PAV įstatymas).
4 Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d.
įsakymu Nr. D1-86 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau- Atliekų tvarkytojų valstybės
registro tvarkymo taisyklės);
5 Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir
įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas);
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nutraukimo plane nurodytų priemonių įgyvendinimo išlaidų sąmatą ir bent 2 atliekų tvarkytojų
komercinius pasiūlymus arba viešai atliekų tvarkytojų pateiktą informaciją (internete, reklaminėje
medžiagoje ir pan.) Garantijos sumai pagrįsti.
UAB ,,Fupa‘‘ turi Garantiją Nr. 710-451-95335, išduotą ERGO Insurance SE Lietuvos filialo,
kuri yra 4167,00 Eur sumai ir galioja iki 2022 m. lapkričio 3 d.
Atkreipiame dėmesį, kad veiklos vykdytojas, vadovaujantis Tvarkos aprašo6 5 punktu, prieš
pradėdamas eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą, prieš 25 darbo dienas privalo
informuoti Agentūrą šiame apraše nustatyta tvarka.
Šį sprendimą turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka7.
PRIDEDAMA. Leidimas Nr. TL-K.5-78/2021, 1 egz.
Teisės skyriaus patarėjas, atliekantis
direktoriaus pavaduotojo funkcijas

Rikantas Aukškalnis

Martyna Kupstaitė, mob. 861598369, el. p. martyna.kupstaite@aaa.am.lt
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Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2021-07-30 įsakymu Nr. D1-444 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas);
7 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.

