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SPRENDIMAS 
DĖL UAB „ŽALVARIS“ UTENOS SKYRIAUS PARAIŠKOS PRIĖMIMO TIPK LEIDIMUI 

GAUTI
2019-10-       NR. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjusi 2019-09-13 raštu Nr. 2117 
pateiktą UAB „Žalvaris“ Utenos sk., patikslintą paraišką 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 421 punktu, priimame sprendimą 
priimti Paraišką.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti 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 jo paskelbimo arba įteikimo dienos.
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