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UAB „Mažeikių šilumos tinklai“
Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai

2015-12-22
Į

Nr. (28.1)-A4-14324
Nr.

Šiaulių regiono
aplinkos apsaugos departamentui
DĖL SPRENDIMO PAKEISTI UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ MAŽEIKIŲ
KATILINĖS TIPK LEIDIMĄ
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Aplinkos ministro 2013
m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) 98
punktu, priima sprendimą pakeisti UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinės, esančios
Montuotojų g. 7, Mažeikiuose, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. T-Š.44/2014 (toliau – TIPK leidimas), išduotą Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2006
m. gruodžio 29 d. Nr. 19 ir pakeistą Aplinkos apsaugos agentūros Šiaulių skyriaus 2014 m.
gruodžio 23 d. Nr. T-Š.4-4/2014.
TIPK leidimas pakeistas pagal 2015-11-23 prašymu gautą ir, atsižvelgiant į Agentūros
2015-10-12 raštu Nr. (15.9)-A4-11297 pateiktas pastabas, patikslintą paraišką TIPK leidimui
pakeisti (toliau – Paraiška). Paraiška 2015-12-10 raštu Nr. IS-1584 suderinta su Telšių
visuomenės sveikatos centru. Visuomenė apie gautą Paraišką buvo informuota 2015 m. rugsėjo
10 d. laikraštyje „Lietuvos žinios“ ir Agentūros tinklalapyje. Mažeikių rajono savivaldybė ir
suinteresuota visuomenė pastabų dėl Paraiškos turinio arba dėl TIPK leidimo reikalavimų
nustatymo nepateikė. Agentūra paraišką priėmė 2015-12-17 raštu Nr. (28.1)-A4-14058.
Sprendimas pakeisti TIPK leidimą pagrįstas tuo, kad Paraiška TIPK leidimui pakeisti
atitiko TIPK taisyklių nuostatas bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.
Informacija, susijusi su TIPK leidimo išdavimu, yra pridėta prie Paraiškos leidimui gauti ir
laikoma Agentūroje Vilniuje, Juozapavičiaus g. 9.
PRIDEDAMA. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinės TIPK leidimas be
priedų 16 puslapių (priedai el. laikmenoje). TIPK leidimas teikiamas I-ajam ir II-ajam adresatui.
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