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SPRENDIMAS
DĖL MB „RE-LITHIUM“  VEIKLAVIETĖS ADRESU PRAMONĖS G. 31A, ALYTUS  

PARAIŠKOS TARŠOS LEIDIMUI GAUTI PRIĖMIMO

2021-07-     Nr. (30.4)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūrai MB „Re-Lithium“ 2021-07-22 pateikė atlikimo laidavimo 
draudimo raštą Nr. SĮLD 174202 su priedais, išduotą 2021-07-14 AAS „BTA Baltic insuarance 
Company“ filialo Lietuvoje , kuris atitinka Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano 
rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos 
nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus.

Vadovaujantis Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, 
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl 
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, galiojanti 
redakcija nuo 2020 m. liepos 17 d. (toliau – Taisyklės) 49 punktu, priimtas sprendimas priimti MB 
„Re-Lithuym“ (veiklavietė adresu Pramonės g. 31A, Alytus) paraišką taršos leidimui gauti.

Taršos leidimas bus išduotas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti Taisyklių 65 punkte 
nustatytais terminais.

Šį sprendimą 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.

Direktoriaus pavaduotojas                                                    Rikantas Aukškalnis
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