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direktoriui Mariui Švaikauskui
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Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
vedėjui Gintautui Runovičiui
DĖL „UAB ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO CENTRO“
2017-03-22 Seime mano vardu gavus Vilniaus miesto Salininkų rajono gyventojų prašymą
dėl UAB „Atliekų rūšiavimo centras“, esančios Vilniuje, P. Žvirkos g. 8, vykdomos veiklos,
galimai keliančios pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai, 2017-03-23 raštu (Nr. SN-S-49) kreipiausi į
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą ir Vilniaus miesto savivaldybės administraciją,
kad pateiktų išsamią informaciją, ar įmonės veikla nepažeidžia atliekų tvarkymą
reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
2017-03-30 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra,
raštu Nr. (38-14)-VR-1.7-2406, informavo, kad pradėjo bendrovės neplaninį patikrinimą.
Agentūros atsakyme pabrėžiama, kad neplaninio patikrinimo metu bus nagrinėjama ar
bendrovė vykdydama ūkinę veiklą P. Žvirkos g. 8, Vilniuje nepažeidžia Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių.
Apie atliktus patikrinimo rezultatus tūrėjau būti informuotas papildomai.
2018-02-01 susitikimo su Vilniaus miesto Salininkų bendruomenės atstovais metu buvo
išreikšti pakartotiniai nusiskundimai dėl įmonės veiklos. Aplinkiniai gyventojai patiria nuolatinę
oro ir triukšmo taršą.
Salininkų gyventojų pakartotinis kreipimasis rodo, kad bendrovė toliau galimai netinkamai
vykdo savo veiklą, o dėl nepakankamos atsakingų institucijų priežiūros atsiranda nukrypimų nuo
teisės aktuose įtvirtintų privalomųjų reikalavimų visumos, ko pasėkoje, yra pažeidžiamos gyventojų
teisės į sveiką bei saugią gyvenamąją aplinką ir normalias gyvenimo sąlygas.
Primenu, kad Lietuvos Respublikos Seimo statuto 12 straipsnis numato, kad Seimo nario
kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pasiūlymus, pareiškimus ir skundus visi pareigūnai bei
įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai, kuriems jie adresuoti, privalo išnagrinėti ir atsakyti Seimo
nariui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo gavimo dienos.
Remdamasis aukščiau nurodytomis teisės normomis ir Salininkų bendruomenės atstovų
pranešimais, prašyčiau imtis priemonių, išsiaiškinant, ar bendrovės vykdoma veikla nepažeidžia
Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ir Atliekų tvarkymo įstatymų bei poįstatyminių aktų,
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reglamentuojančių Taršos leidimų išdavimo tvarką, jų pakeitimą ir panaikinimą, taip pat sanitarinių
apsaugos zonų nustatymą.
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