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DĖL UAB „ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ VEIKLOS
Atsakydami į Jūsų 2018 m. vasario 2 d. raštą Nr. SN-S-15 dėl Pranciškaus Žvirkos g. 8
esančios uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų rūšiavimo centras“ vykdomos žmonių sveikatai ir
aplinkai galimai žalingos veiklos, informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra gavusi
Vilniaus miesto Salininkų gyvenvietės gyventojų paklausimą ar teisėtai yra vykdoma statybinių
atliekų perdirbimo veikla sklype tarp Gamyklos ir Pranciškaus Žvirkos gatvių.
Yra žinoma, kad UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ veiklą šiame sklype vykdo pagal
Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) 2016 m. gegužės 20 d. išduotą ir 2017 m. birželio
19 d. pakeistą Taršos leidimą Nr. TL-V.7-46/2016 veiklai „Statybos ir griovimo atliekų, kitų
nepavojingų atliekų (antrinių žaliavų) tvarkymas“ vykdyti.
Kadangi Taršos leidimus išduoda, keičia ar pripažįsta netekusiais galios Agentūra, minėtas
Salininkų gyvenvietės gyventojų paklausimas persiųstas jai Vilniaus miesto savivaldybės 2017 m.
spalio 3 d. raštu Nr. A51-66136/17(3.3.4.1-EM4) „Dėl vykdomų statybos atliekų perdirbimo darbų
sklype tarp Gamyklos ir Pranciškaus Žvirkos gatvių“. Gautas veiklą kontroliuojančios institucijos –
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros – 2017 m. gruodžio 13
d. raštas Nr. (38-14)-VR-1.7-9421, kad buvo atliktas uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų
rūšiavimo centras“ neplaninis patikrinimas, kurio metu nustatyti aplinkosaugos pažeidimai, už
kuriuos įmonės direktoriui buvo taikyta administracinė atsakomybė bei įmonės direktoriui įteiktas
rašytinis įspėjimas nustatytiems pažeidimams pašalinti, taip pat kad šios įmonės veiklos
patikrinimai bus atliekami ir ateityje.
PRIDEDAMA. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. spalio 3 d. rašto Nr.
A51-66136/17(3.3.4.1-EM4) kopija, 1 lapas, ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento
Vilniaus miesto agentūros 2017 m. gruodžio 13 d. rašto Nr. (38-14)-VR-1.7-9421 kopija, 2 lapai.
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