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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo UAB „Ekosistema“ 2019-07-31 raštu 
Nr. 19-217 „Dėl UAB „Vilkyčių paukštynas“ paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimui pakeisti derinimo“ (toliau - Raštas) pateiktus paaiškinimus ir patikslintą paraišką Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-KL.9-10/2015 pakeisti (toliau – Paraiška).

Pažymime, kad Agentūra išnagrinėjusi 2019-05-17 UAB „Ekosistema“ raštu Nr. 19-155 
pateiktą UAB „Vilkyčių paukštynas“, esančios Žolynų g. 24, Sakūtėlių k., Saugų sen., Šilutės r. 
sav., Paraišką, vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, 
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 361.2 papunkčiu, 2019-07-
16 raštu Nr. (30.1)-A4-4730 priėmė sprendimą nepriimti paraiškos (toliau – Sprendimas), 
kuriame nurodė pagal Sprendime išdėstytas pastabas papildyti Paraišką, nurodant didėjančios taršos 
priežastis ir numatytas priemones taršai nutraukti/likviduoti.

Vadovaujantis TIPK taisyklių 41 papunkčiu Paraiška Jums grąžinama ir teikiame 
papildomas pastabas, kurios atsirado išnagrinėjus Rašte pateiktus paaiškinimus ir patikslintoje 
Paraiškoje nurodytą papildomą informaciją.

Išnagrinėję Rašte pateiktus paaiškinimus ir patikslintą Paraišką pastebėjome, kad Paraiškos 
20 p. nurodyta: „<..> Programa patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos (toliau – LGT) 2014-09-
11 raštu Nr.(6)-1.7-2753 (žr. 16 priedą) bei suderinta su Aplinkos apsaugos agentūra. <..>“. 
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarkos2 19 
punktu, ūkio subjektų aplinkos (poveikio aplinkai) monitoringo programa sudaroma 3-5 metams. 
Atsižvelgiant į tai, manome, kad poveikio požeminio vandens monitoringo programa patvirtinta 
nurodytu raštu (LGT 2014-09-11 raštu Nr.(6)-1.7-2753) yra negaliojanti. Informaciją ir duomenis 
susijusius su požeminio vandens monitoringo vykdymu, Paraiškoje prašome nurodyti pagal 
galiojančią, LGT patvirtintą Programą.
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Taip pat, atitinkamai pagal aukščiau išdėstytą, prašome papildyti Paraiškos 12 priede 
pateiktą Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą (toliau – Programa), kuri rengiama ir 
tvirtinama vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais LR aplinkos 
ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 
patvirtinimo“. Prašome užpildyti Programos 6 lentelę, kurioje turi būti pateikiamas poveikio 
požeminiam vandeniui monitoringo planas. Programa derinimui turi būti teikiama patvirtinta 
Įmonės vadovo originaliu parašu.

Patikslintą Paraišką pagal išdėstytas Agentūros pastabas prašome pateikti Agentūrai 
pakartotiniam nagrinėjimui.

Jūs 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 pranešimo įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus 
funkcijas

Vytautas Krušinskas

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49 641, el.p. ausra.jonkaityte@aaa.am.lt

1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, 
patvirtintos 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“. 
2 patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-05-15 įsakymu Nr. 230 ,,Dėl ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo vykdymo tvarkos patvirtinimo“
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