
   

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

LEIDIMAS Nr. 5/72/T-K.5-25/2020

[3] [0] [0] [0] [9] [2] [9] [9] [8]
(Juridinio asmens kodas)

Kauno regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas
Sąvartos g. 1, Lepšiškių k., Kauno r., tel. +370 37 311267
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, II aukštas, Kaunas LT-51329, tel. +370 37 311267; el. p. info@kaunoratc.lt

 (Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

[1] [3] [2] [6] [1] [6] [6] [4] [9]
(Juridinio asmens kodas)

Nepavojingų pelenų (šlako) laikymo ir apdorojimo aikštelė
 Sąvartos g. 1, Lepšiškių k., Kauno r., tel. +370 800 20 000
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“
Statybininkų g. 3, Kaunas LT-50124, tel. +370 800 20 000; el. p. info@svara.lt
 (Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Leidimą (be priedų) sudaro 45 lapai.

Išduotas 2009 m. vasario 2 d. 
Koreguotas 2010 m. vasario 19 d.
Koreguotas 2012 m. balandžio 16 d.
Koreguotas 2013 m. rugpjūčio 2 d.
Koreguotas 2013 m. lapkričio 8 d.
Pakeistas 2020 m. spalio 13 d.

Pakeistas titulinis lapas (viršelis) 2021 m. vasario          d. 

Direktorius Rimgaudas Špokas
(Vardas, pavardė) (Parašas)

A.V.

Paraiška leidimui pakeisti 2020-05-20 raštu Nr. (2-11 14.3.12 E)2-24130 suderinta su Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentu.

 (derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)
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Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-02-03 15:30:19

Parašo formatas Parašas, pažymėtas laiko žyma
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