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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Ekometrija“ pateiktą
paraišką UAB „Vingės terminalas“ Plataus vartojimo prekių sandėlis su administracinėmis
patalpomis, Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., Taršos leidimui gauti (toliau – Paraiška).
Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl
vadovaujantis Įstatymo1 192 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatomis ir Taisyklių2 46.1 papunkčiu,
priimtas sprendimas nepriimti Paraiškos. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti Paraišką pagal šias
pastabas:
1. Paraiškos prieduose pateikite schemą/teritorijos planą su pažymėtais nuotekų tinklais,
nuotekų valymo įrenginiais, nuotekų priimtuvais ir nuotekų išleidimo vietomis, apskaitos prietaisais,
mėginių paėmimo vietomis.
2. Specialiosios Paraiškos dalyje „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 1 lentelės 1 grafoje
nurodomi nuotekų priimtuvų eilės numeriai turi būti pažymėti prie Paraiškos pridedamoje schemoje
ir sutapti su numeriais Paraiškos lentelėse; 2 grafoje patikslinkite informaciją apie buitinių nuotekų
priimtuvą. Pastaboje (**) patikslinkite buitinių nuotekų kiekį.
3. Specialiosios Paraiškos dalyje „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 3 lentelės 1 ir 3 grafose
įrašykite nuotekų išleistuvų ir nuotekų priimtuvų numerius, kurie turi atitikti numerius, kuriais
nuotekų išleistuvai turi būti pažymėti prie Paraiškos pridedamoje schemoje; patikslinkite buitinių
nuotekų planuojamas išleisti didžiausius nuotekų kiekius.
4. Specialiosios Paraiškos dalyje „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ 4 lentelės 1 grafoje
nurodykite išleistuvų numerius pagal 3 lentelę; nurodykite visus su buitinėmis nuotekomis į gamtinę
aplinką planuojamus išleisti teršalus, jų leidžiamas koncentracijas ir kiekius.
5. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos 4 punkte pateiktoje schemoje ir Paraiškos
prieduose pateiktoje schemoje nuotekų išleistuvų ir nuotekų priimtuvų numeriai turi sutapti.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. D1-425 redakcija)
(toliau – Taisyklės)
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Informuojame, kad atsižvelgiant į darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje
priemones3 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu, prašome visus
dokumentus pateikti elektroninio ryšio priemonėmis.
Šį atsakymą turite teisę apskųsti nustatyta tvarka4.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos
departamento direktorė

Justina Černienė

Laimutė Juraitytė, 8 706 68 042, el. p. laimute.juraityte@aaa.am.lt

patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo
Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu“ (2020-11-06 įsakymu
Nr. AV-255 išdėstyta nauja redakcija).
4 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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