Paviršinio vandens naudojimo reguliavimo licencijavimo būdo parinkimas
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TL leidimas kai išgaunama ≥100 m3
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Registracija suvienodinant
reikalavimus visiems
paviršinio vandens
naudotojams ( TIPK
leidimas išduodamas po
registracijos)

Paviršinio vandens
išgavimo leidimas, kai
nereikia TIPK leidimo

Pliusai

1. nekeičiama esama sistema

1. paprastesnis leidimų
išdavimas;
2. beveik visa reikalinga
vandensaugos tikslams
įgyvendinti informacija
kaupiama vienoje
vietoje.

Minusai

1. . sudėtinga ir ilga TIPK ar taršos
leidimo gavimo procedūra;
2. problematiška nustatyti sąlygas,
komplikuota kontrolė, sudėtinga
leidimo peržiūrėjimo ir keitimo
procedūra, kai reikia greitai reaguoti
į sausros padarinius, galimi
neaiškumai dėl leidimo naikinimo,
griežti reikalavimai naujo leidimo
gavimui po panaikinimo;
3. pasikeitus suvartojimui poreikis
keisti sąlygas į TL ir atvirkščiai;
4. iškreipiama TL paskirtis –
reguliuoti taršą;
5. sudėtingas reikalingos
vandensaugos tikslams įgyvendinti
informacijos kaupimas;
6. sunku užtikrinti efektyvią
kontrolę.

1. paprastesnė registracijos
procedūra;
2. reikalinga vandensaugos
tikslams įgyvendinti
informacija kaupiama
vienoje vietoje;
3. nedidelė papildoma AN
AAA po pereinamojo
laikotarpio.
1. vidutinė papildoma AN
AAA pereinamuoju
laikotarpiu;
2. TL turinčių subjektų
nepasitenkinimas,
sužinojus, kad leidimas
buvo gautas “be reikalo”.

TL, kai išgaunama ≥100
m3
arba kai ima vandenį
ūkinei veiklai, kuriai
reikia ir kurios nors
kitos TL dalies
Paviršinio vandens
išgavimo leidimas, kai
išgaunama < 100 m3
arba kai ima vandenį
ūkinei veiklai, kuriai
nereikia kurios nors
kitos TL dalies ir
mobiliems įrenginiams
1. jau turintiems
leidimus nereikia
papildomų leidimų;
2. paprastesnis leidimų
išdavimas mažiesiems
vartotojams.

Taršos leidimas (TL)

Aplinkosauginės sąlygos

TL, kai išgaunama
≥100 m3
arba kai ima vandenį
ūkinei veiklai, kuriai
reikia ir kurios nors
kitos TL dalies
Registracija, kai
išgaunama < 100 m3
arba kai ima vandenį
ūkinei veiklai, kuriai
nereikia kurios nors
kitos TL dalies ir
mobiliems įrenginiams

1. vidutinė papildoma
AN AAA;
2. vidutinio
sudėtingumo ir ilgumo
leidimo gavimo
procedūra;
3. galima painiava,
kurio leidimo reikia;
4. iškreipiama TL
paskirtis – reguliuoti
taršą;
5. pasikeitus
suvartojimui poreikis
keisti leidimą į kitą;
6. sudėtingas reikalingos
vandensaugos tikslams
įgyvendinti informacijos
kaupimas.

1. didelė papildoma AN AAA;
2. sudėtinga ir ilga leidimo
gavimo procedūra;
3. didelės pradinės išlaidos
leidimui gauti (rinkliava +
konsultantai);
4. problematiška nustatyti
sąlygas, komplikuota kontrolė,
sudėtinga leidimo peržiūrėjimo ir
keitimo procedūra, kai reikia
greitai reaguoti į sausros
padarinius, galimi neaiškumai
dėl leidimo naikinimo, griežti
reikalavimai naujo leidimo
gavimui po panaikinimo;
5. iškreipiama TL paskirtis –
reguliuoti taršą.

Leidimo
tipas

1. didelė papildoma AN
AAA pereinamuoju
laikotarpiu;
2. vidutinė papildoma
AN AAA po
pereinamojo laikotarpio;
3. papildoma AN
vartotojams išsiimant
naują leidimą;
4. vidutinio
sudėtingumo ir ilgumo
leidimo gavimo
procedūra;
5. TL turinčių subjektų
nepasitenkinimas,
sužinojus, kad leidimas
buvo gautas “be
reikalo”.

1. jau turintiems
leidimus nereikia
papildomų leidimų;
2. paprastesnė ir
greitesnė procedūra
mažiesiems
vartotojams;
3. nedidelė papildoma
AN AAA.
1. galima painiava, ar
reikia TL, ar
registracijos;
2. pasikeitus
suvartojimui poreikis
keisti registraciją į TL
ir atvirkščiai, gali
susidaryti situacija, kai
nuolat reikės keisti
vieną į kitą;
3. iškreipiama TL
paskirtis – reguliuoti
taršą;
4. sudėtingas
reikalingos
vandensaugos tikslams
įgyvendinti
informacijos kaupimas.

1. nekeičiama leidimų sistema.

