Aplinkos apsaugos agentūrai
APLINKOS ORO APSAUGOS 2021 m. METINĖ ataskaita

Ūkinio objekto kodas: 210764870

2022-01-19
(pildymo data)

I. BENDRIEJI DUOMENYS
1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:
juridinis asmuo
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
fizinis asmuo, savarankiškai vykdantis ūkinę veiklą

x

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas
ar fizinio asmens vardas, pavardė
UAB „Kreisel Vilnius“

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
110679458

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
savivaldybė

gyvenamoji vietovė (miestas,
kaimo gyvenamoji vietovė)

gatvės pavadinimas

pastato ar pastatų
komplekso Nr.

Vilniaus m.

Vilnius

Metalo

6

korpusas

buto ar
negyvenamosios
patalpos Nr.

1.5. ryšio informacija:
telefono numeris
+370 5 216 4041

fakso numeris
+370 5 210 4764

elektroninio pašto adresas
kreisel@kreisel.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:
Pažymėti langelį, jei ūkinės veiklos vietos adresas sutampa su 1.5 punkte nurodytu adresu
2.1. ūkinės veiklos objekto pavadinimas
UAB „Kreisel Vilnius“

x

2.2. ūkinės veiklos objekto kodas
110679458

2.3. adresas
savivaldybė

gyvenamoji vietovė (miestas,
kaimo gyvenamoji vietovė)

gatvės pavadinimas

pastato ar pastatų
komplekso Nr.

Molėtų r.

Ciūniškių k.

Ateities

10

korpusas

buto ar
negyvenamosios
patalpos Nr.

3. Ataskaitą parengęs asmuo:
vardas, pavardė
Egidijus Baliukas

telefono numeris
+370-687-76208

fakso numeris

elektroninio pašto adresas
egidijus@avcon.lt

4. Veiklos rūšis, dėl kurios susidaro aplinkos oro tarša
deginimas energijos gamyboje
nepramoninis deginimas
pramoninis deginimas
gamybos procesai
iškastinio kuro gavyba ir paskirstymas
tirpiklių ir kitų produktų panaudojimas
atliekų tvarkymas ir šalinimas
žemės ūkis
negamybinė veikla

x
x

(tinkamus langelius pažymėti X)

II. TERŠALŲ IŠMETIMAS IŠ ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO

Ūkinio objekto kodas: 210764870

1 lentelė
Į aplinkos orą išmesti teršalai
4. Kiekis

1. Kodas

2. Pavadinimas

3.
Matavim
o vnt.

9984
4281
5917
5872
6486
5897

Iš viso kietųjų:
Kietosios dalelės C
Anglies monoksidas B
Azoto oksidai B
Kietosios dalelės B
Sieros dioksidas B

t/metus
t/metus
t/metus
t/metus
t/metus
t/metus

4.1. per ataskaitinius metus

4.2. per praėjusius
metus

5,914
5,907
4,171
0,073
0,007
0,006

5,144
5,136
4,699
1,316
0,008
0,007

5. Leistinos
taršos
normatyvo
vertė
11,700
11,687
14,440
7,086
0,013
0,011

III. APLINKOS ORO TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMAS
2 lentelė
2. Veiklos rūšis
1. Taršos
šaltinio
2.1. kodas
numeris

3. Priemonė

2.2. pavadinimas

3.1. pavadinimas

6. Teršalas
6.1. kodas

4. Skirta lėšų, tūkst. Lt

3.3.
3.2.
įvykdymo
sąmatinė
data
vertė,
(planuoja
tūkst. Lt
ma)

4.1. nuo
priemonės
vykdymo
pradžios

4.2.
5. Įvykdyta
ataskaitiniai
%
s metais

7. Teršalų kiekio sumažėjimas įvykdžius priemonę, t/m
7.1. planuojamas
7.2. faktinis

6.2. pavadinimas

IV . SUDEGINTO KURO RŪŠYS IR KIEKIS
3 lentelė
1. Kurą deginantis įrenginys

1.1. kodas

1.2. pavadinimas

1.3.
šiluminis
našumas,
MW

Dujinis degiklis

1,5

(Ūkio subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)

2.
Taršos
šaltinio
numeris
002

3. Sunaudoto kuras
3.3. kiekis
3.1.
kodas

3.2. pavadinimas

303

Suskystintos naftos
dujos

3.3.1.
t/metus

3.4.
3.5.
3.3.2.
sieringu peleningu
tūkst.
mas %
mas%
m3 /metus

155,50

0,0007

0,000

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

(data)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

(data)

Ataskaitą priėmė:

(Ataskaitą priėmusio asmens pareigos)

