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Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2018-11-27 UAB „Kauno
autobusai“ prašymą (toliau – Prašymas) dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr.
1/59, išduoto AB „Autrolis“ , esančiai Islandijos pl. 209, Kaune galiojimo panaikinimo.
Atsižvelgiant į gautą Prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 3 punktu bei 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“, 52 punktu Agentūra priėmė sprendimą panaikinti AB „Autrolis“, esančios Islandijos
pl. 209, Kaune išduoto Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 1/59 galiojimą.
Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą 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 šio pranešimo įteikimo dienos.
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