Informacija apie parengtą UAB ,,GJ Magma“ planuojamos ūkinės
veiklos Petrašiūnų II dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo
poveikio aplinkai vertinimo programą
2016-07-28 Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Renata Avlasaitė, tel. 8 706
620178.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.
AB „Dolomitas“, Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., LT-83477, Pakruojo raj., tel. +370-421-42683, faks.,
+370-421-42716, plačiau apie įmonę tinklapyje www.dolomitas.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas,
telefonas, faksas.
UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. (8 5) 231-81-78, faks. (8 5) 278-4455, el. paštas gjmagma@gmail.com, tinklapis www.gjmagma.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
Petrašiūnų II dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Šiaulių apskritis, Pakruojo rajonas, Klovainių seniūnija, Uošo kaimas.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga
institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje
vietoje.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Šiaulių apskrities priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba, Pakruojo rajono savivaldybė, Kultūros paveldo departamento Šiaulių skyrius.
Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje
priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.
Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa.
UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius (08:00 – 17:00 val., terminas – 10 darbo dienų nuo
šio skelbimo). PAV programa patalpinta dokumentų rengėjo www.gjmagma.lt ir Aplinkos apsaugos
agentūros www.gamta.lt tinklapiuose.
Informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas),
o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir
atsakingai institucijai.
PAV dokumentų rengėjui – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 2318178,
faks., 8 (421) 44 540, el. paštas gjmagma@gmail.com, kontak. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius,
Užsakovui – AB „Dolomitas“, Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., LT-83477, Pakruojo raj., tel. +370421-42683, faks., +370-421-42716, el. paštas e.deinoravicius@dolomitas.lt. Taip pat pasiūlymų
kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
Pasiūlymus galima teikti per visą planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo procesą.

