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SPRENDIMAS
PRIIMTI AB „KAUNO TILTAI“ KAUNO BAZĖS PARAIŠKĄ TARŠOS LEIDIMUI
PAKEISTI
2022-01- Nr. (30.3)-A4EAplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), išnagrinėjusi AB „Kauno tiltai“ Kauno
bazės (Ateities pl. 46, Kaunas) paraišką Taršos leidimui Nr. TL-K.4-23/2015 pakeisti (toliau –
paraiška) ir kartu su paraiška pateiktus dokumentus, informuoja, kad ji atitinka 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“ (toliau – taisyklės) reikalavimus, paraiškoje pateikti
visi tinkamai įforminti duomenys ir dokumentai ir pakanka informacijos ir duomenų leidimo
sąlygoms nustatyti.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 4 dalies
nuostatomis, taisyklių 45.3. papunkčiu ir gavusi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos ministerijos Kauno departamento 2022 m. sausio 3 d. raštu Nr. (2-11 14.3.17 Mr)2-329
„Dėl AB „Kauno tiltai“ taršos leidimo Nr. TL-K.4-23/2015 pakeitimo“ pateiktą užpildytą Taršos
leidimo specialiąją dalį „Kvapų valdymas“, Agentūra priima sprendimą priimti paraišką.
Taršos leidimas bus pakeistas arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti taisyklių 65 punkte
nustatytais terminais.
Šį sprendimą 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.
Teisės skyriaus patarėjas, atliekantis direktoriaus
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