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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Grinda“ pakartotinai
pateiktą paraišką Taršos leidimui Nr. TL-V.7-12/2014 pakeisti (toliau – paraiška) ir kartu su
paraiška pateiktus dokumentus. Pateiktoje paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos,
reikalingų Taršos leidimo sąlygoms nustatyti, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos 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), 46.1 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti paraiškos. Atsižvelgiant į tai,
prašome patikslinti paraišką ir joje pateiktus dokumentus pagal šias pastabas:
1. Paraiškos tituliniame lape ir Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos (toliau –
Monitoringo programa) 2 punkte ūkinės veiklos objektų pavadinimai ir adresai turi sutapti ir atitikti
nurodytus Valstybinės įmonės Registrų centras nekilnojamojo turto registro duomenų bazės
išrašuose.
2. Bendrosios paraiškos dalies 1.1 papunktį papildykite informacija apie visas toje vietoje (ar
keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems
įrenginiams) to paties veiklos vykdytojo vykdomas veiklas.
3. Bendrosios paraiškos dalies 1.1 papunktyje patikslinkite informaciją apie paviršinių
nuotekų valymo įrenginį NG1 (patikslinkite ar jo eksploatavimui reikia turėti Taršos leidimą).
4. Bendrosios paraiškos dalies 1.7 papunktį papildykite informacija apie valymo įrenginiuose
susidariusias atliekas.
5. Informaciją Bendrosios paraiškos dalies 1.10 papunktyje pateikite pagal šiame papunktyje
pateiktus reikalavimus.
6. Informaciją Bendrosios paraiškos dalies 1.11 papunktyje pateikite pagal šiame papunktyje
pateiktus reikalavimus.
7. Nepilnai atsižvelgta į Agentūros 2021-06-28 rašto Nr. (30.5)-A4E-7721 “Sprendimas
nepriimti UAB “Grinda” paraiškos Taršos leidimui pakeisti” (toliau – Raštas) 4 pastabą dėl
informacijos pateikimo dalies „Žaliavų, kuro ir cheminių medžiagų naudojimas gamyboje“ 1 ir 2
lentelėse (jei įrenginyje vykdoma veikla neapima tam tikrų sričių, apie kurias prašoma informacijos
(pvz., atliekas naudoja, bet nešalina ar pan.) arba vykdoma veikla neturi tam tikro poveikio aplinkos
komponentams ar žmonių sveikatai (nesusidaro teršalai ar pan.), pildant Paraišką neaktualios
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lentelės nepildomos ir neteikiamos, tačiau paliekamas jų eilės numeris, pavadinimas, o lentelės
vietoje pateikiamas pagrindimas, kodėl informacija ar duomenys neteikiami).
8. Nepilnai atsižvelgta į Rašto 6 pastabą. Patikslinkite informaciją Specialiosios paraiškos
dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 3 lentelės 5 ir 9 skiltyse. Pateikti išleidžiamų nuotekų
kiekiai turi būti paskaičiuoti pagal pateiktus plotus nuo kurių surenkamos paviršinės nuotekos.
Paviršinių nuotekų kiekis išmatuojamas apskaitos prietaisais, kai jų nėra, apskaičiuojamas pagal
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“
pakeitimo“ (2019 m. lapkričio 1 d. redakcija) (toliau – Reglamentas) 8 punkto formulę. Prie
paraiškos turi būti pridedami nuotekų kiekių (pateiktų 3 lentelės 9 skiltyje, t/m) skaičiavimai.
9. Priede Nr. 14 „Baseinai su išleistuvais“ nepateiktas baseinas 1-55-77 (išleistuvas 17
nurodytas paraiškos 3 lentelėje).
10. Paraiškos 3 lentelės 2 grafoje patikslinkite 32 išleistuvo (koordinatės 576555, 6058560)
numerį (1-109-163). Paraiškos 3 lentelėje numeris (1-109-163) sutampa su Priede Nr. 14 „Baseinai
su išleistuvais“ numeriu (1-91-163).
11. Priede Nr. 14 „Baseinai su išleistuvais“ nepateiktas baseinas 1-97-171 (išleistuvas 34
nurodytas paraiškos 3 lentelėje).
12. Paraiškos 3 lentelės 2 skiltyje sutampa 54 ir 55 išleistuvų numeriai (2-38-194).
Patikslinkite.
13. Paraiškos 3 lentelės 3 skiltyje patikslinkite išleistuvų 47 (numeris 1-168-405) ir 48
(numeris 1-166-157) koordinates (pateiktos vienodos koordinatės). Patikslinkite schemas Priede
Nr. 14 „Baseinai su išleistuvais ir informaciją paraiškos 3 lentelės 7 skiltyje.
14. Paraiškos 3 lentelės 3 skiltyje nurodytos išleistuvų koordinatės turi sutapti su Priede Nr.
14 „Baseinai su išleistuvais“ nurodytomis koordinatėmis. Išleistuvų 41, 42, 44, 57, koordinatės
nesutampa su Priede Nr. 14 „Baseinai su išleistuvais“ nurodytomis koordinatėmis.
15. Priede Nr. 14 „Baseinai su išleistuvais“ nurodykite visų išleistuvų koordinates
(nenurodyta išleistuvų 1 (numeris 1-7-1), 2 (numeris 1-6-13) koordinatės).
16. Paraiškos 4 lentelės 6 ir 8 skiltyse patikslinkite chloridų koncentracijas (vidutinė metinė
koncentracija nuotekose, išleidžiamose į gamtinę aplinką, negali viršyti Nuotekų tvarkymo
reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr.
D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, 2 priede nurodytų DLK išleidimui į
gamtinę aplinką o maksimali momentinė arba vidutinio paros mėginio koncentracija negali viršyti
vidutinės metinės DLK daugiau kaip 100 % (2 x DLK)) ir BDS7 koncentracijas (iš valymo įrenginių
(rekonstruotų/naujų) išleidžiamų nuotekų koncentracijos turi atitikti nustatytas planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai dokumentuose ir statinio projektuose).
17. Paraiškos 4 lentelės 40 išleistuvui užpildykite 6, 8, 10 ir 8 skiltis (kai išleidžiamos
gamybinės (transporto plovimo) nuotekos, Reglamento 27 punkto nuostatos netaikomos ir
nustatomi paviršinių nuotekų kiekio ir leistinos taršos normatyvai).
18. Į Monitoringo programos 3 lentelę įrašykite visus teršalus, kurie yra specialiosios
Paraiškos dalies „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 4 lentelėje (chloridai).
19. Neatsižvelgta į Agentūros Rašto 11 pastabą. Monitoringo programą pateikite pagal
galiojančių 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), reikalavimus (neatitinka punktų pavadinimai,
kriterijai neatitinka Monitoringo nuostatų punktų).
20. Monitoringo programos 3 lentelėje 1 išleistuvui pateikite informaciją 13 skiltyje.
Prašome atsižvelgti į aukščiau išdėstytas pastabas ir papildytus dokumentus, bei
paaiškinimus pateikti Agentūrai. Informuojame, kad Taršos leidimo išdavimo/pakeitimo terminas
skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.
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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.
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