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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Ukmergės vandenys“ Gėlių 
g. 18, Ukmergės m. paraišką Taršos leidimui gauti (toliau – Paraiška). Pateiktoje Paraiškoje 
nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis 
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d įsakymu Nr. D1-259 (toliau – Taisyklės), 31 punktu 
priimtas sprendimas nepriimti paraiškos. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti paraišką ir joje 
pateiktus dokumentus pagal šias pastabas:

1. Paraišką prašome papildyti informacija pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 
„Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” (toliau – Reglamentas) 33 punkto 
reikalavimus.

2. Prašome pateikti planuojamų išleisti nuotekų kiekio skaičiavimus remiantis Reglamento 8 
punktu.

3. Prašome patikslinti Paraiškos informaciją pateiktą Bendrosios dalies 4 puslapyje, 3 lentelėje, 
5 lentelėje.

4. Prašome patikslinti informaciją pateiktą Aplinkos monitoringo programos 3 lentelėje.
Prašome atsižvelgti į aukščiau išdėstytas pastabas ir papildytą Paraišką bei paaiškinimus 

pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai. Pridedamoje skaitmeninėje laikmenoje turi būti pateikta visa 
paraiškos informacija kartu su paraiškos priedais. Informuojame, kad Taršos leidimo išdavimo 
terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.

Paraišką pataisymui galite atsiimti Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos 
departamento Vandenų taršos prevencijos skyriuje darbo dienomis: adresu Taikos pr. 26, Klaipėdoje, 
213 kabinete.

Turite teisę apskųsti šį sprendimą 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 šio sprendimo įteikimo dienos

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos 
departamento direktorė Justina Černienė
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