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SPRENDIMAS DĖL DUOMENŲ APIE UAB „TOKSIKA“  TVARKYTOJŲ SĄRAŠE 
PATIKSLINIMO

2021-04-    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 2003-04-14 įsakymu 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, atsižvelgdamas į UAB 
„Nomine Consult“ 2021-03-08 raštu Nr. 01/03/21-R2 „Dėl UAB „Toksika“ dokumentų dėl įmonės 
įtraukimo į turinčių teisę išrašyti gaminių ir/ar pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius 
dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą pateikimo“ pateiktą UAB „Toksika“ prašymą Nr. S-88 ir 
papildomus dokumentus, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos 
kokybės departamento 2021-04-08 raštą Nr. (5.3)-AD5-5700 „Dėl informacijos apie UAB 
,,Toksika“ pateikimo“ ir 2021-04-12 raštą Nr. (5.3)-AD5-5845 „Dėl informacijos apie UAB 
,,Toksika“ pateikimo“ ir nustačius, kad UAB „Toksika“ bei jos pateikti dokumentai atitinka 
Tvarkos aprašo reikalavimus priimu sprendimą:

Patikslinti  Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius 
dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą suteikiant 166 eilutę, eilutėje nurodytus duomenis išdėstyti 
taip:
„166. UAB „Toksika“

įm. k. 244670310, 
Kuro g. 15, Vilnius
tel. (8 5) 204 0126, 
(8 5) 250 5302;
Faks.: (8 5) 204 0125;
El. p.: 
vilnius@toksika.lt

Alyvos, elektros 
ir elektroninė 
įranga, padangos, 
akumuliatoriai, 
baterijos 
(galvaniniai 
elementai), vidaus 
degimo variklių 
įsiurbimo oro 
filtrai, vidaus 
degimo variklių 
degalų ar tepalų 
filtrai, 
automobilių 
hidrauliniai 
(tepaliniai) 
amortizatoriai, 

Surinkimas (S1) 
(Elektros ir 
elektroninės 
įrangos ir 
pakuotės atliekų 
surinkimas ne iš 
komunalinio 
srauto)

Kuro g. 15, Vilnius,
tel. (8 5) 204 0126;
Takniškių k., Alytaus 
raj.,
tel. (8 315) 500 29;
Ketvergių g. 11, 
Dumpių k., Klaipėdos 
raj., 
tel. (8 46) 241 027;
Aukštrakių k., Šiaulių 
raj., 
tel. (8 412) 110 30

Elektroninio dokumento nuorašas
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stiklinė pakuotė, 
plastikinė 
pakuotė, metalinė 
pakuotė, 
popierinė ir 
kartoninė 
pakuotė, 
kombinuota 
pakuotė 
(vyraujanti 
medžiaga 
popierius), 
kombinuota 
pakuotė (kita 
vyraujanti 
medžiaga), 
medinė pakuotė, 
kita pakuotė
Alyvos, 
padangos, 
akumuliatoriai, 
baterijos 
(galvaniniai 
elementai), 
vidaus degimo 
variklių degalų 
ar tepalų filtrai, 
vidaus degimo 
variklių 
įsiurbimo oro 
filtrai, 
automobilių 
hidrauliniai 
(tepaliniai) 
amortizatoriai, 
plastikinė 
pakuotė, PET 
(polietileno 
tereftalatas) 
pakuotė, 
metalinė 
pakuotė, 
popierinė ir 
kartoninė 
pakuotė, 
kombinuota 
pakuotė 
(vyraujanti 
medžiaga 
popierius), 
kombinuota 
pakuotė (kita 
vyraujanti 
medžiaga), 
medinė pakuotė, 
kita pakuotė

Surinkimas  ne iš 
komunalinio 
srauto (S1)

Takniškių k., Alovės 
sen., Alytaus r. sav., 
Tel.: (8 315) 50029;
Faks.:  (8 315) 50029; 
el. p.: 
alytus@toksika.lt.

Ketvergių g. 11, 
Dumpių k., Dovilų 
sen., Klaipėdos r. sav., 
Tel.: (8 46) 241 027, 
(8 46) 484 882; faks.: 
(8 46) 241 028; el. p.: 
klaipeda@toksika.lt

Jurgeliškių k. 10, 
Šiaulių kaimiškoji sen., 
Šiaulių r. sav., Tel.: 
(8 41) 211 029, (8 41) 
559 056; faks.: (8 41) 
211 030; el. p.: 
siauliai@toksika.lt

Alyvos, 
plastikinė 
pakuotė, PET 

Naudojimas 
energijai gauti 
(R1)

Jurgeliškių k. 10, 
Šiaulių kaimiškoji sen., 
Šiaulių r. sav., Tel.: 
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(polietileno 
tereftalatas) 
pakuotė, 
popierinė ir 
kartoninė 
pakuotė, 
kombinuota 
pakuotė 
(vyraujanti 
medžiaga 
popierius), 
kombinuota 
pakuotė (kita 
vyraujanti 
medžiaga), 
medinė pakuotė

(8 41) 211 029, (8 41) 
559 056; faks.: (8 41) 
211 030; el. p.: 
siauliai@toksika.lt“

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą1.

Vilma Lilienė, tel. 8 682 88487, el. p.: vilma.liliene@aaa.am.lt

1 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
administracinių ginčų komisijų 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 sprendimo įteikimo dienos.
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