
 

 

 Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir 

galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedas 

 

  

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 

TARŠOS LEIDIMAS 

 

Nr. 1/24/TL-K.4-70/2018 
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                                          (Juridinio asmens kodas) 

 

UAB „POLIMETA“  

Juodųjų ir spalvotųjų metalo laužo ir atliekų, amortizatorių, akumuliatorių ir baterijų, 

EEĮ   tvarkymo įrenginys,  

Drobės g. 25, Kaunas, tel.: +370-37-441414;  el. paštas: info@polimeta.lt 

 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas) 

 

 

UAB „Polimeta“, Romainių g. 109, Kaunas; tel.: 8 37 441414; el.p.: info@polimeta.lt 

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas) 

 

Leidimą sudaro: 

 

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant 

paruošimą naudoti ar šalinti)  ir laikymas. 

Galioja visos TIPK leidime Nr. 1/24, išduotame UAB „Alumedas ir Ko“ 2014 m. balandžio 

24 d. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente, nurodytos aplinkosauginės sąlygos ir 

reikalavimai.  

 

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos 

numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo 

ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos:  

 

UAB „Polimeta“ perėmė veiklą iš UAB „Alumedas ir Ko“. TIPK leidimas Nr. 1/24, išduotas 

2014 m. balandžio 24 d. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente UAB „Alumedas ir Ko“. 

 

3. Leidimo priedai. 

 

 

Pakeistas  2018 m. vasario  14 d.  

 

 

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo 

departamento direktorė                                          A.V.     Justina Černienė              __________            
                                                                      (Vardas, pavardė)                        (parašas) 

mailto:info@polimeta.lt


 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  

ir galiojimo panaikinimo taisyklių  

3 priedo 8 priedėlis 

 

 

 

 

 

 

TARŠOS LEIDIMO Nr. 1/24/TL-K.4-70/2018 

 

PRIEDAI 

 

 

1. LR juridinių asmenų registro išrašas; 

2. Veiklos perdavimo sutartis Nr.17/10/31-1; 

3. Turto nuomos sutartis Nr. DOR 2017/11/06; 

4. VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 

(Reg. Nr. 44/1366466); 

5. Vietovės planas su UAB „Polimeta“ naudojamos teritorijos ribomis; 

6. Lietaus nuotekų tinklų naudojimo sutarties Nr. SUT00090514; 

7. Technologinis planas; 

8. Planas su nuotekų tinklais ir valymo įrenginių vietomis; 

9. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas; 

10. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas; 

11. Atliekas tvarkančių įmonių įkainiai, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 

nutraukimo plano sąmatai pagrįsti. 

 

 

 
 

Pakeistas  2018 m. vasario  14  d.  
 (Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 

 

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo 

departamento direktorė                                          A.V.     Justina Černienė              __________            

                                                                      (Vardas, pavardė)                        (parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 


