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2018-11-

Nr.(27)-TS-

Vadovaujantis Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą
įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę
išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų
sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 11.1 papunkčiu,
atsižvelgdama į 2018-10-26 raštu pateiktą prašymą ir į Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos 2018-11-21 raštu Nr. (12.2)-AD5-9596 pateiktą informaciją, priimu
sprendimą:
Pakeisti Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius
dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo 122 eilutę, eilutėje nurodytus duomenis išdėstyti taip:
„122.

96.

UAB
„Skongalis“,
įm. k. 161111742,
Josvainių g. 75,
Kėdainiai,
tel. (8 347) 611
46

Stiklinė
pakuotė,
plastikinė
pakuotė, PET
(polietileno
tereftalatas)
pakuotė,
metalinė
pakuotė,
popierinė ir
kartoninė
pakuotė

Surinkimas (S1) iš
komunalinio srauto
Kėdainių rajono
savivaldybėje
Surinkimas (S1) ne
iš komunalinio
srauto

Josvainių g. 75,
Kėdainiai,
Zabieliškio k.,
Kėdainių r.,
tel. (8 347) 611
46“

Jūs turite teisę apskųsti šį spendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27,
01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų 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
sprendimo įteikimo dienos.
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