PARAIŠKA
GAUTI AR PAKEISTI TARŠOS LEIDIMĄ NR. (11.2)-30-127A/2008/ TL-KL.1-21/2015

[1] [4] [2] [1] [6] [6] [3] [5] [3]
(Juridinio asmens kodas)
UAB “VAKARŲ BALTIJOS LAIVŲ STATYKLA”
Pilies g. 8, LT-91234 Klaipėda, tel. 8-46 398249, faks. 8-46 398200, el. pašto adresai:
newbuilding@wsy.lt
(Veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, buveinės adresas, telefono, fakso Nr.,
elektroninio pašto adresas)
UAB “VAKARŲ BALTIJOS LAIVŲ STATYKLA”
Pilies g. 8, LT-91234 Klaipėda
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)
2.3. iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų.
4. Išgaunama ar planuojama išgauti 100 m3 per parą (vidutinis metinis paėmimas) ar daugiau
vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio (išskyrus vandenį, naudojamą mėgėjų sodininkystės
poreikiams bei vandenį, naudojamą hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse, kurių galia neviršija 10
MW).
(nurodoma, kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)
AB „Vakarų laivų gamykla“ vyr. ekologas G. Jurgėlas, tel. 869822511, el. paštas
gintautas.jurgelas@wsy.lt
(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS
1. Specialioji paraiškos dalis Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių.
2. Deklaracija.

1 priedas
UAB “VAKARŲ BALTIJOS LAIVŲ STATYKLA”
PARAIŠKOS GAUTI AR PAKEISTI TARŠOS LEIDIMĄ NR. (11.2)-30-127A/2008/ TL-KL.1-21/2015
SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS
VANDENS IŠGAVIMAS IŠ PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ
1 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir planuojamą išgauti vandens
kiekį. Lentelė pildoma, jeigu numatoma išgauti vandenį iš paviršinių vandens telkinių, atsižvelgiant į Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus.
Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.)

Tarpinis vandens telkinys
Kuršių marios

Vandens telkinio pavadinimas
Vandens telkinio identifikavimo kodas

0000700001

80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis upės debitas, m3/s

Stovinčio vandens telkinys

Ežero, tvenkinio tūris, m3
Vandens išgavimo vieta saugomų teritorijų atžvilgiu
Vandens išgavimo vietos Nr.
Vandens išgavimo vietos koordinatės
Didžiausias planuojamas išgauti vandens kiekis

Rytų pusėje nuo Kuršių nerijos nacionalinio parko
Plaukiojantis dokas Nr. 408
X-6177676; Y-319421
m3/m.

m3/p.

115000

315,1

m3/m.

m3/p.

m3/m.

m3/p.

2 priedas

DEKLARACIJA
Teikiu paraišką gauti / pakeisti Taršos leidimą.
Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.
Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus
informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems
asmenims.
Vitalij Frolov
Parašas: _____________________________________

2021 10 12
Data: ____________

(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

VITALIJ FROLOV UAB “VAKARŲ BALTIJOS LAIVŲ STATYKLA“ DIREKTORIUS
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos)

AB "Vakarų laivų gamykla"
vyriausiasis ekologas
Gintautas Jurgėlas
2021-10-07

