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SPRENDIMAS
PRIIMTI UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ SEMELIŠKIŲ BIOLOGINIO
NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ, VIEVIO G. 22A, SEMELIŠKĖS, ELEKTRĖNŲ SAV.,
PARAIŠKĄ TARŠOS LEIDIMUI GAUTI
UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ pateikė UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
Semeliškių biologiniai nuotekų valymo įrenginių, Vievio g. 22A, Semeliškės, Elektrėnų sav.,
paraišką Taršos leidimui gauti (toliau – paraiška).
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ eksploatuoja Elektrėnų–Vievio, Semeliškių, Beižionių,
Kareivonių ir Kietaviškių nuotekų valyklas, kurioms išduotas bendras Taršos leidimas Nr. TL-V.1.4/2014. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ prašo pakeisti esamą Taršos leidimą, parengiant
paraiškas taršos leidimo pakeitimui atskirai kiekvienai eksploatuojamai nuotekų valyklai, nes
vadovaujantis Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „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), 10 punktu, vienas leidimas gali būti išduodamas keliems to paties veiklos vykdytojo
eksploatuojamiems įrenginiams (ar jų dalims), atitinkantiems Taisyklių 1 priedo 1.1–1.4 kriterijus ir
viename iš įrenginių padarius pažeidimą ar pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos įstatymo (toliau –Įstatymas) 192 straipsnio 11 dalyje, Taisyklėse nustatyta tvarka gali būti
panaikintas leidimo, išduoto keliems įrenginiams (ar jų dalims), galiojimas. Taršos leidimas Nr. TLV.1.-4/2014 išduotas UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ Elektrėnų–Vievio nuotekų valyklai, kuriai
leidimas bus reikalingas ir pagal Taisyklių 1 priedo 3.1 kriterijų.
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjusi pateiktą paraišką, informuoja,
kad ji atitinka Taisyklių reikalavimus, paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir
dokumentai, pakanka informacijos ir duomenų Taršos leidimo sąlygoms nustatyti, nėra nė vienos
Įstatymo 192 straipsnyje nustatytos paraiškos nepriėmimo sąlygos. Vadovaudamasi Įstatymo 192
straipsnio 4 dalimi bei Taisyklių 48 punktu ir 45.1. papunkčiu, Agentūra priima sprendimą priimti
paraišką.
Taršos leidimas bus išduotas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti 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
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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.
Direktoriaus pavaduotoja
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