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SPRENDIMAS
DĖL S. PETKEVIČIAUS ĮMONĖS „PETKUS“ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI GAUTI 

PRIĖMIMO

2018-09-      Nr.(30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra, išnagrinėjusi UAB „Ekopaslauga“ 2018-08-16 raštu Nr. 204 
pateiktą pataisytą paraišką S. Petkevičiaus įmonės „PETKUS“ Neprėkštos padalinio Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti (toliau – Paraiška) informuoja, kad Paraiška 
atitinka Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 
Vadovaujantis Taisyklių 41 punktu, priimame sprendimą priimti Paraišką.

Direktorė Aldona Margerienė

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49641, el.p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt
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