
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
el. p. info@tratc.lt 

Į 2021-08-12 Nr. S-282

SPRENDIMAS
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TIPK LEIDIMUI PAKEISTI PRIĖMIMO

2021-11-        Nr. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Telšių regiono atliekų 
tvarkymo centras“ Telšių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno (Prancūzų kelias 8, Jėrubaičių k., 
Babrungo sen., Plungės r.) patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui 
Nr 48/T-Š.6-10/2015 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti ir informuoja, kad patikslinta paraiška atitinka 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo 
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) reikalavimus. 

Visuomenė apie gautą paraišką buvo informuota dienraštyje „Lietuvos rytas“ bei Agentūros 
tinklalapyje. Pastabų paraiškai ir pasiūlymų TIPK leidimo reikalavimams parengti iš vietos 
savivaldos institucijos ir iš suinteresuotos visuomenės negauta. Paraiška 2021-08-31 raštu Nr. (8-11 
14.3.12Mr)2-108210 suderinta su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Telšių departamentu. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 
Aplinkos kokybės departamentas (toliau – AAD) 2021-06-23 raštu Nr. (5.3)-AD5-11847 pateikė 
pastabas paraiškai, į kurias buvo atsižvelgta patikslintoje paraiškoje. Nagrinėjant patikslintą paraišką, 
AAD 2021-08-26 raštu Nr. (5.3)-AD5-16346 pateikė papildomą pastabą,/pasiūlymą, kurio nebuvo 
pirminėje paraiškoje. Atsižvelgdama į tai, Agentūra šią pastabą/pasiūlymą vertins rengdama keičiamo 
TIPK leidimo projektą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 191 

straipsnio 6 dalies nuostatomis ir TIPK taisyklių 41 punktu, Agentūra priima sprendimą priimti 
patikslintą paraišką.

TIPK leidimas bus išduotas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti Įstatymo 191 straipsnio 9 
dalies nuostatomis ir TIPK taisyklių 104 punkte nustatytais terminais.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti 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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