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Klaipėdos regiono
aplinkos apsaugos departamentui
DĖL SPRENDIMO PAKEISTI UAB „VAKARŲ METALGAMA“ 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 „Vakarų Metalgama“ (toliau – Bendrovė) , esančios
Minijos g. 180, Klaipėdoje, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. (11.2)-30118/2007 (toliau – TIPK leidimas), išduotą Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento
2007 m. lapkričio 7 d., atnaujintą 2011 m. sausio 3 d. ir koreguotą 2013 m. birželio 27 d.
TIPK leidimas pakeistas pagal 2016-01-07 prašymu Nr. 87A1-13/02 gautą paraišką TIPK
leidimui pakeisti (toliau – Paraiška). Paraiška 2016-02-02 raštu Nr. (7.28)V4-332 suderinta su
Klaipėdos visuomenės sveikatos centru. Visuomenė apie gautą Paraišką buvo informuota
Agentūros tinklalapyje ir pastabų dėl Paraiškos turinio arba dėl TIPK leidimo reikalavimų
nustatymo nepateikė. Agentūra paraišką priėmė 2016-02-04 raštu Nr. (28.1)-A4-1089.
Sprendimas pakeisti TIPK leidimą pagrįstas tuo, kad Bendrovė keičia Aplinkosaugos
veiksmų plane numatytus terminus, todėl, kad dalyvauja projekte „Pavojingų cheminių medžiagų
pakeitimas mažų ir vidutinio dydžio įmonių veikloje“, kurio tikslas - pakeisti Bendrovėje
naudojamas pavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai chemines medžiagas mažiau pavojingomis,
siekiant įgyvendinti ES teisės aktų reikalavimus.
Pakeistam TIPK leidimui suteiktas numeris Nr. T-KL.1-14/2016 pagal Agentūros TIPK
leidimų numeracijos tvarką.
Informacija, susijusi su TIPK leidimo išdavimu, yra pridėta prie Paraiškos leidimui gauti ir
laikoma Agentūroje Vilniuje, Juozapavičiaus g. 9.
PRIDEDAMA. UAB „Vakarų metalgama“ TIPK leidimas be priedų 3 puslapiai. TIPK
leidimas teikiamas I-ajam ir II-ajam adresatui.
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