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SPRENDIMAS 
NEPRIIMTI UAB „BIOVELA – UTENOS MĖSA” PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS 

PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PATIKSLINTI 
2021-06-       NR. (30.1)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Biovela – Utenos mėsa“, 
esančios Pramonės g. 4, Utena, paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimui Nr. TU (1)-3 (toliau – TIPK leidimas) tikslinti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl 
vadovaujantis Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 8 dalies 1 punktu ir Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – 
TIPK taisyklės) 36.2 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti Paraiškos. 

Paraiška Jums grąžinama patikslinimui ir papildymui pagal žemiau pateiktas Agentūros ir 
Utenos rajono savivaldybės pastabas:

Agentūros pastaba:
1. Vadovaujantis TIPK taisyklių 28 punktu prašome pateikti paraišką *.doc ir *.pdf formatais.
Utenos rajono savivaldybės pastaba:
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo 

3 punktu, vykdomai ir planuojamai vykdyti ūkinei veiklai privaloma nustatyti sanitarinės apsaugos 
zoną ir įregistruoti kaip specialiąją žemės naudojimo sąlygą. 

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas 
leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. 

Papildomai informuojame, kad kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir 
derinama TIPK taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka. 

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti2.

Direktoriaus pavaduotojas, vykdantis direktoriaus 
funkcijas

Rikantas Aukškalnis

Vytautas Trakymas, tel. +370 687 58791, el. p.vytautas.trakymas@aaa.am.lt

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos 
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“.
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 įteikimo dienos.
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