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SPRENDIMAS DĖL UAB „SKONGALIS“ IŠBRAUKIMO IŠ TVARKYTOJŲ SĄRAŠO

2020-04-     NR. (27)-TS-

Atsižvelgęs į  UAB ,,VSA Vilnius“ 2020-04-30 raštu Nr. S200430 pateiktą prašymą ,,Dėl 
UAB ,,Skongalis“ išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų 
tvarkymo įstatymo 3431 straipsnio 16 dalies 1 punktu, 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. įsakymu Nr. 
184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus 
atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21.1 papunkčiu:

1. Išbraukiu UAB „Skongalis“ (juridinio asmens kodas 161111742) iš Turinčių teisę 
išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų 
sąrašo, patvirtinto Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2013-02-22 įsakymu Nr. AV-50 „Dėl 
Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų 
tvarkytojų sąrašo tvirtinimo“ (toliau – Tvarkytojų sąrašas).

2. Pripaž įstu Tvarkytojų sąrašo 122 eilutę netekusia galios.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 

27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo 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 Jums dienos.
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