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SPRENDIMAS
DĖL UAB „EMP RECYCLING“ ATLIEKŲ PERDIRBIMO GAMYKLOS PATIKSLINTOS 

PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI 
PRIĖMIMO

2020-10-        Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), išnagrinėjusi patikslintą UAB „EMP Recycling“ 
Atliekų perdirbimo gamyklos, esančios Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r., patikslintą paraišką 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. VR-4.7-V-01-V-8/T-V.8-10/2015 (toliau – 
TIPK leidimas) pakeisti, informuoja, kad patikslinta paraiška atitinka Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – Taisyklės) 
reikalavimus. 

Visuomenė apie gautą paraišką buvo informuota dienraštyje „Lietuvos rytas“ bei Agentūros 
tinklalapyje. Taip pat, apie gautą paraišką Agentūra 2019-08-21 raštu Nr. (30.1)-A4(e)-3659 
„Pranešimas apie UAB „EMP Recycling“ paraiškos gavimą TIPK leidimui pakeisti“ informavo 
Vilniaus rajono savivaldybės administraciją. Pastabų paraiškai ir pasiūlymų TIPK leidimo 
reikalavimams parengti iš vietos savivaldos institucijos ir iš suinteresuotos visuomenės negauta.  

Paraiška 2020-08-05 raštu Nr. (10-11 14.3.12E)2-48345 suderinta su Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentu. Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdyba pateiktiems derinimui patikslintos paraiškos 
dokumentams pastabų ir pasiūlymų neturi.

Vadovaujantis Įstatymo2 191 straipsnio 6 dalies nuostatomis ir Taisyklių 41 punktu, Agentūra 
priima sprendimą priimti patikslintą paraišką.

TIPK leidimas bus pakeistas arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti Įstatymo 191 straipsnio 9 
dalies nuostatomis ir  TIPK taisyklių 83 punkte nustatytais terminais.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti3.

Direktorius           Rimgaudas Špokas

V. Lilienė, 8 706 68039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 
patvirtinimo“. Suvestinė redakcija iki 2020-06-30.
2  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas). Suvestinė redakcija nuo 2020-05-
01 iki 2020-06-30.
3 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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