Elektroninio dokumento nuorašas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt, http://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekometrija“
el. p. info@ekometrija.lt
el. p. laurynas@ekometrija.lt

Į 2021-08-25

Nr. 179

BĮ „Vilniaus „Vilko pėdos“ namai
el. p. info@vmnn.lt

SPRENDIMAS
PRIIMTI BĮ VILNIAUS „VILKO PĖDOS“ NAMAI BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO
ĮRENGINIŲ PARAIŠKĄ TARŠOS LEIDIMUI PAKEISTI
2021-08-

Nr. (30.5)-A4E-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjusi UAB „Ekometrija“ pateiktą
paraišką Biudžetinės įstaigos Vilniaus „Vilko pėdos“ namai buitinių nuotekų valymo įrenginių, A.
Kojelavičiaus g. 50, Vilnius, Taršos leidimui pakeisti (toliau – Paraiška), informuoja, kad Paraiška
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“ (2020 m. liepos 16 d.
įsakymo Nr. D1-425 redakcija) (toliau – Taisyklės) reikalavimus, Paraiškoje pateikti visi tinkamai
įforminti duomenys ir dokumentai, pakanka informacijos ir duomenų Taršos leidimo sąlygoms
nustatyti, nėra nė vienos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje
nustatytos Paraiškos nepriėmimo sąlygos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymo (toliau - Įstatymas) 192 straipsnio 4 dalimi bei Taisyklių 45.1. papunkčiu Agentūra priima
sprendimą priimti Paraišką.
Taršos leidimas bus pakeičiamas arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti Įstatymo 192
straipsnio 6 dalyje bei 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,

2
01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per
vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.
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