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DĖL SPRENDIMO PRIIMTI UAB „ARUNTA IR KO“ PARAIŠKĄ TARŠOS LEIDIMUI
PAKEISTI
Aplinkos apsaugos agentūra gavo UAB „Arunta ir Ko“ pavojingų ir nepavojingų atliekų
tvarkymo aikštelės, veiklos vykdymo vieta J. Dalinkevičiaus g. 3H, Naujoji Akmenė paraišką
Taršos leidimui pakeisti (toliau – Paraiška). Informuojame, kad ji atitinka Taršos leidimų išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.
Vadovaujantis Taisyklių, 30.2.3. papunkčiu, priimamas sprendimas priimti UAB „Arunta ir
Ko“ pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelės, veiklos vykdymo vieta J. Dalinkevičiaus
g. 3H, Naujoji Akmenė paraišką Taršos leidimui pakeisti.
Taršos leidimas bus pakeistas arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti Taisyklių 41 punkte
nustatytais terminais.
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