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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 4 dalies
nuostatomis, taršos leidimo taisyklių1 49 punktu, bei įvertinus tai, kad UAB „Reimeda“ statybinių
atliekų tvarkymo aikštelės, adresu Jazdaičių g.8, Jodėnų k., Babrungo sen., Plungės r. sav., paraiška
taršos leidimui gauti (toliau – paraiška) atitinka taršos leidimų taisyklių reikalavimus, paraiškoje
pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai ir pakanka informacijos bei duomenų
leidimo sąlygoms nustatyti, o UAB „Reimeda“ pateiktas draudimo liudijimas Nr. 710-451-96154,
išduotas ERGO Insurance SE Lietuvos filialo yra 6200,00 Eur sumai ir galioja iki 2023 m. sausio 1
d., suteiktas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos naudai ir atitinka plano
aprašo2 18, 19 punktų reikalavimus, Agentūra priima sprendimą priimti paraišką.
Taršos leidimas bus išduotas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti taršos leidimų taisyklių 65
punkte nustatytais terminais.
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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1

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m.
kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
taršos leidimo taisyklės);
2 Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano
rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – plano aprašas);
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