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SPRENDIMAS
NEPRIIMTI UAB „FINĖJAS“ PARAIŠKOS TARŠOS LEIDIMUI PAKEISTI
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Ekometrija“ pateiktą
UAB „Finėjas“ Kauno g. 55, Vievis, Elektrėnų sav., paraišką Taršos leidimui pakeisti (toliau –
paraiška) kartu su paraiška pateiktus dokumentus. Pateiktoje paraiškoje nepakanka duomenų ir
informacijos, reikalingų Taršos leidimo sąlygoms nustatyti, todėl, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – įstatymas) 192 straipsnio 5 dalies 1 punktu bei
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“ (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. D1-425 redakcija) (toliau – taisyklės), 46.1
papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti paraiškos. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti
paraišką ir joje pateiktus dokumentus pagal šias pastabas:
1. Paraiškos prieduose pateikite schemą/teritorijos planą su pažymėtais nuotekų tinklais,
nuotekų valymo įrenginiais, nuotekų priimtuvais ir nuotekų išleidimo vietomis, apskaitos
prietaisais, mėginių paėmimo vietomis.
2. Bendrosios paraiškos dalies 25.1.1 papunktyje patikslinkite informaciją pagal kokius
kriterijus buvo išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. VR-4.7-V-02-E35; papunktyje „Nuotekų tvarkymas“ nurodykite naftos atskirtuvo EuroPEK Filter Roo NS6
įdiegimo data; pateikite informaciją kokie teršalai ir jų ribinės vertės (normatyvai) nurodyti
sutartyje su UAB „Gelvita“; patikslinkite informaciją apie išvalytų paviršinių nuotekų nuo galimai
teršiamų teritorijų priimtuvą.
3. Paraiškos prieduose pateikite sutarčių su UAB „Gelvita“ ir Elektrėnų savivaldybės
administracijos Architektūros ir kraštovaizdžio skyriaus 2009-09-30 rašto Nr. 07-33P „Dėl lietaus
kanalizacijos tinklų“ kopijas.
4. Patikslinkite informaciją Bendrosios paraiškos dalies 25.1.4 ir 25.1.12 papunkčiuose. UAB
„Finėjas“ eksploatuoja gamybinių nuotekų valymo įrenginius. Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja
taisyklių 2.19 papunkčio reikalavimas: „veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginius, kurie nuo
2021 m. sausio 1 d. atitinka Taisyklių 1 priedo 1 priedėlio kriterijus ir kurių eksploatavimui iki
2020 m. gruodžio 31 d. (imtinai) išduotas taršos leidimas, iki 2022 m. sausio 1 d. turi pasikeisti
taršos leidimus – gauti specialiąją taršos leidimo dalį „Kvapų valdymas“. Paraišką pakeisti leidimą
privaloma pateikti Agentūrai atsižvelgiant į taisyklėse nustatytus paraiškos derinimo ir leidimo
išdavimo terminus“.
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5. Patikslinkite informaciją Bendrosios paraiškos dalies 25.1.5 papunkčiuose. Vadovaujantis
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų monitoringo nuostatų patvirtinimo“
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-194 redakcija) (toliau
– Monitoringo nuostatai), 10.4 papunkčiu, išleidžiamų teršalų monitoringą turi vykdyti ūkio
subjektai, į kitų ūkio subjektų valdomą nuotakyną išleidžiantys gamybines nuotekas, kuriose yra
Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų ir (ar) kuriose
pavojingų medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236
„Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas), 2 priedo A ir B1 dalyse
nurodytą ribinę koncentraciją. UAB „Finėjas“ išleidžia gamybines nuotekas iš automobilių
plovyklos, kuriose yra Reglamento 2 priedo B1 dalyje nurodytų teršalų. Į Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo programą (toliau – Monitoringo programa) įtraukite šių nuotekų monitoringą arba
pateikite pagrindimą, kad išleidžiamų teršalų (naftos produktų) koncentracija yra mažesnė už
Reglamento 2 priedo B1 dalyje nurodytą ribinę koncentraciją.
6. Patikslinkite informaciją Bendrosios paraiškos dalies 25.1.10 ir 25.1.11 papunkčiuose.
7. Bendrosios paraiškos dalies 25.2 papunktyje patikslinkite ar plovimo metu bus naudojami
plovikliai. Informaciją pateikite pagal papunkčio reikalavimus ir įrašykite į 1 lentelę „Įrenginyje
naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos”.
8. Specialiosios Paraiškos dalyje „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 3 lentelės 6 skiltyje
patikslinkite išleistuvo atstumą iki žiočių. Jeigu nuotekos išleidžiamos į Vievio ežerą, tai įrašomas
iš ežero ištekančios upės (Pylimo upė) ilgis, pridėjus artimiausią atstumą nuo nuotekų išleistuvo iki
upės ištakų.
9. Specialiosios Paraiškos dalyje „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 5 lentelėje valymo
įrenginių projektinius našumus nurodykite ne tik l/s bet ir m3/d, m3/m.
10. Pateikite dokumentus pasirašančiojo asmens įgaliojimo patvirtinimą.
11. Monitoringo programos 3 lentelės 4 skiltyje nurodykite teršalų matavimo vienetus.
12. Patikslinkite Monitoringo programos 6 punktą ir pateikite informaciją.
13. Monitoringo programos V skyriaus 11 punktą papildykite informacija pagal Monitoringo
nuostatų 37 punkto reikalavimus.
Vadovaujantis taisyklių 21 punktu, kad būtų užtikrintas įstatymo 192 straipsnio 2 dalyje
įtvirtintų principų laikymasis, atsižvelgus į aukščiau nurodytas pastabas, prašome pataisytą
paraišką, trūkstamus dokumentus ir informaciją arba paaiškinimus per 20 darbo dienų pateikti
Agentūrai elektroninio ryšio priemonėmis. Taršos leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo
visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.
Šį Sprendimą 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.
Taršos prevencijos departamento direktorė
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