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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), išnagrinėjo 2021-04-07 raštu Nr. 68 pateiktą
prašymą panaikinti UAB „Žalvaris“ Utenos sk. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau –
TIPK) leidimo Nr. TU(2)-81 (toliau – Prašymas) galiojimą.
Atsižvelgiant į gautą Prašymą ir į tai, kad Agentūra 2019-12-19 raštu Nr. (30.1)-A4-6975
priėmė sprendimą išduoti UAB „Žalvaris“ Utenos sk., Metalo g. 3A, Utena, TIPK leidimą Nr. T-U.49/2019, vadovaujantis Aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio keturioliktos dalies 1 punktu ir
TIPK taisyklių1 106¹ punktu, Agentūra priima sprendimą panaikinti Agentūros išduotą UAB
„Žalvaris“ TIPK leidimo Nr. TU(2)-81 galiojimą.
Pažymime, kad TIPK taisyklių XIII skyriuje nurodytos prievolės neturi būti įvykdytos, nes
veiklavietės adresas nepasikeitė ir veikla vykdoma pagal TIPK leidime Nr. T-U.4-9/2019 nustatytas
sąlygas.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti2

Direktorius

Rimgaudas Špokas

Ieva Čaraitė, tel. +370 665 53989 el. p. ieva.caraite@aaa.am.lt

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“ (toliau – TIPK taisyklės).
2 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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