Informacija apie parengt AB Kaišiadori paukštyno modernizavimo ir
gamybini paj gum didinimo poveikio aplinkai vertinimo program
2016-09-29 Aplinkos apsaugos agent ros Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Daiva Lukošien , tel. 8 706 62033.
Planuojamos kin s veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas
AB Kaišiadori paukštynas, Paukštinink g. 15, 56500 Kaišiadorys, tel. (8 346) 51034, faks.
(8 346) 52310.
Planuojamos kin s veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokument
reng jo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas
UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulai io g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5)
261 7507.
Planuojamos kin s veiklos pavadinimas
AB Kaišiadori paukštyno modernizavimas ir gamybini paj gum didinimas Paukštinink
g. 15A, 16 Kaišiadoryse.
Planuojamos kin s veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seni nija, kaimas, gatv )
Kauno apskr., Kaišiadori r. sav., Kaišiadori m. sen., Kaišiadorys, Paukštinink g. 15A, 16.
PAV subjektai, kurie pagal kompetencij nagrin s PAV dokumentus, teiks išvadas;
atsakinga institucija, kuri priims sprendim d l planuojamos kin s veiklos leistinumo
pasirinktoje vietoje
Kaišiadori rajono savivaldyb s administracija, Nacionalinio visuomen s sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrin
gelb jimo valdyba, Kult ros paveldo departamento prie Kult ros ministerijos skyrius. PAV
program tvirtins ir sprendim d l planuojamos kin s veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje
priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agent ra.
Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos kin s veiklos PAV programa
(nurodomas PAV dokument reng jo arba užsakovo interneto tinklalapis, kuriame paskelbta
PAV programa, adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10
darbo dien )
Su PAV programa per 10 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo galima susipažinti AB
„Sweco Lietuva“ interneto tinklalapyje: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/ .
Informacija apie tai, kad pasi lymai teikiami PAV dokument reng jui (nurodomas
adresas), o pasi lym kopijos papildomai gali b ti pateiktos pagal kompetencij PAV
subjektams ir atsakingai institucijai.
Pasi lymai teikiami PAV dokument reng jui UAB „Sweco Lietuva“ – V. Gerulai io g. 1,
08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. justinas.musteikis@sweco.lt.
Pasi lym kopijos papildomai gali b ti pateiktos pagal kompetencij PAV subjektams ir atsakingai
institucijai.

