Elektroninio dokumento nuorašas
Originalas nebus siunčiamas

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

AB „Kelių priežiūra“
info@keliuprieziura.lt

2019-05Į 2019-04-12

Nr.Nr.
(30.5)-A4(e)Nr. SD-533(1.16)

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
el. p. info@aad.am.lt
DĖL AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ TARŠOS LEIDIMO PANAIKINIMO
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Kelių priežiūra“ prašymą
panaikinti Valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ Klaipėdos padalinio Klaipėdos kelių tarnybos
Gargždų meistrijos taršos leidimą Nr. (11.2)-33-42A/2005/TL-KL.2-47/2018. Ūkinės veiklos vieta
- Gamyklos g. 3, Gargždų m.
Atsižvelgiant į Jūsų prašyme nurodytą informaciją, kad AB „Kelių priežiūra“ Klaipėdos
kelių tarnybos Gargždų meistrijos visi turimos technikos ardymo, remonto, priežiūros darbai
atliekami garažuose, teritorija nėra technikos nuolatinio stovėjimo ir saugojimo kiemas, todėl,
vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-218 „ Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo
reglamento patvirtinimo“ 26.1 papunkčiu, veiklos vykdytojui nelieka prievolės turėti taršos
leidimą išleisti paviršinėms nuotekoms į aplinką.
Agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio
11 dalies 3 punktu bei Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 52.3
papunkčiu, priėmė sprendimą panaikinti išduoto Valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ Klaipėdos
padalinio Klaipėdos kelių tarnybos Gargždų meistrijos taršos leidimą Nr. (11.2)-33-42A/2005/TLKL.2-47/2018 galiojimą.
Atsižvelgiant į tai, kad panaikinamas Taršos leidimo galiojimas, nelieka prievolės vykdyti
ūkio subjektų aplinkos monitoringą.
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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