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SPRENDIMAS
NEPRIIMTI PARAIŠKOS UAB „MACRO INVESTMENT” TARŠOS LEIDIMUI
PAKEISTI
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „AV Consulting“ pateiktą
paraišką UAB „Macro Investment“, Guopstų kel. 17, Guopstų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav.,
Taršos leidimui pakeisti (toliau – paraiška) ir kartu su paraiška pateiktus dokumentus. Pateiktoje
paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų Taršos leidimo sąlygoms nustatyti,
todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – įstatymas) 192
straipsnio 5 dalies 1 punktu bei Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. D1-425 redakcija)
(toliau – taisyklės), 46.1 papunkčiu, priimtas sprendimas nepriimti paraiškos. Atsižvelgiant į tai,
prašome patikslinti paraišką ir joje pateiktus dokumentus pagal šias pastabas:
1. Bendrosios paraiškos dalies 10 ir 11 punktuose pateikite informaciją pagal šiuose
punktuose pateiktus reikalavimus.
2. Patikslinkite ar paraiškos prieduose pateikta „Apibendrinanti poveikio požeminiam
vandeniui monitoringo ataskaita su duomenų analize ir išvadomis apie ūkio subjekto veiklos
poveikį aplinkai (2016-2020 m.)“ (vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl
Ūkio subjektų monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021
m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-194 redakcija) (toliau – Monitoringo nuostatai), 33.2.2. papunkčiu
– apibendrinta poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaita su duomenų analize ir
išvadomis teikiama LGT per Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos elektronines
paslaugas, el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis arba popieriniu formatu (susegta
ar surišta) ir skaitmeninėje laikmenoje) ir „UAB „Macro Investment“ vandenvietės poveikio
požeminiam vandeniui monitoringo programa 2021-2025 metais“ (toliau – programa) buvo
suderintos su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT) ar programa
pagal Monitoringo nuostatų 19.1 papunktį tik teikiama derinti kaip sudedamoji paraiškos pakeisti
taršos leidimą dalis.
3. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos (toliau – Monitoringo programa) 3 lentelės
3 stulpelyje (išleistuvo kodas 1790016) nurodykite sintetinių veiklių paviršinių medžiagų (ne
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joninės) matavimo vienetus; 9 stulpelyje patikslinkite ėminių ėmimo dažnumą pagal Monitoringo
nuostatų 1 priedo 1 lentelėje nustatytą ėminių ėmimo dažnį pagal nuotekų tipą: „Gamybinės,
aušinimo vanduo” kai išleidžiama 50 ir daugiau m3/d nuotekų – matavimų dažnis 2 kartus per
mėnesį.
4. Monitoringo programos IV skyriuje (6 lentelė) nurodykite pagal kurį Monitoringo nuostatų
kriterijų vykdomas „Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas“.
5. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Monitoringo nuostatų 11.3.2.8 papunkčiu,
poveikio požeminiam vandeniui monitoringą turi vykdyti ūkio subjektai, eksploatuojantys
natūralias nuotekų filtravimo sistemas (didesnio kaip 50 m3 per parą našumo), kai galutinis nuotekų
valymas atliekamas tik šiam tikslui skirtoje vietoje natūralios sanklodos gruntuose, neturint
organizuoto nuotekų išleidimo.
6. Monitoringo programos V skyriaus 10 punktą papildykite, nurodydami kur bus saugomi
matavimų rezultatai (nurodykite adresą); 11 punktą papildykite informacija pagal Monitoringo
nuostatų 37 punkto reikalavimus.
Vadovaujantis taisyklių 21 punktu, kad būtų užtikrintas įstatymo 192 straipsnio 2 dalyje
įtvirtintų principų laikymasis, prašome pataisytą paraišką bei paaiškinimus per 20 darbo dienų
pateikti Agentūrai elektroninio ryšio priemonėmis. Taršos leidimo išdavimo terminas
skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.
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.
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