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SPRENDIMAS 

PANAIKINTI MB „GIEDROMIDA“ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR 

KONTROLĖS LEIDIMĄ NR. 1/58 

2018-12-20       Nr. (30.4)-A4(e)-3118 

  

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo MB „Giedromida“ gautą prašymą 

(toliau – Prašymas), dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr.1/58, išduoto 2013-

08-02 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginiui, adresu Raudondvario pl. 150, 

Kaunas, (toliau – Leidimas) galiojimo panaikinimo. 

Atsižvelgiant į gautą Prašymą ir įvertinus Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 

ministerijos Kauno valdybos 2018-12-06 rašte Nr. (12.4)-AD5-10774 pateiktą informaciją, 

vadovaujantis 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. įsakymu Nr. D1 - 259 „Dėl Taršos leidimų 

išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 52 punktu Agentūra priėmė 

sprendimą panaikinti MB „Giedromida“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo 

įrenginiui, esančiam Raudondvario pl. 150, Kaunas, Leidimo Nr. 1/58 galiojimą. 

Vadovaujantis Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1 - 86 „Dėl Atliekų tvarkytojų 

valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 19 punktu, veiklos vykdytojas turi pateikti 

paraišką dėl išregistravimo iš Atliekų tvarkytojų valstybės registro. Informuojame, kad paraiška 

teikiama elektroniniu būdu Atliekų tvarkytojų valstybės registro interneto svetainėje atvr.am.lt. 

Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje gamta.lt. 

Atsižvelgiant į tai, kad MB „Giedromida“ turi 2013 m. rugsėjo 12 d. išduotą pavojingų atliekų 

tvarkymo licenciją Nr. 000792, vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl 

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 17 punktu, turi kreiptis dėl 

pavojingų atliekų tvarkymo licencijos panaikinimo šiose taisyklėse nustatyta tvarka. 

Šį sprendimą ir atsakymą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai 
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(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. 

 

 

Direktorė Aldona Margerienė 
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