
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos – 
farmacinių ir medicinini ų atliekų šalinimas 
terminiu būdu poveikio aplinkai vertinimo 
programą 
2012-11-05 Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Milda Račaitė tel.: 8706 62024. 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas pavadinimas, adresas, telefonas, faksas. 

UAB ,,Farmacinių atliekų šalinimas“ 
Pilvingių k., Pilvingių seniūnaitija, Merkinės seniūnija, LT- 65336 Varėnos raj. Tel.: (8 650) 16866.  

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas. 

Kauno technologijos universiteto Inžinerinės ekologijos katedra, prof. dr. Gintaras Denafas, 
Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas. Tel.: (8 37) 300180, (8 698) 70760, el. p.: gintaras.denafas@ktu.lt 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. 

Farmacinių ir medicininių atliekų šalinimas terminiu būdu. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė). 

Kauno apskritis, Kėdainių raj., Kėdainiai, Biochemikų g., šalia Kėdainių Laisvosios ekonominės zonos. 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga 
institucija, kuri priims sprendim ą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje. 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyrius, Kauno 
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kėdainių rajono priešgaisrinė tarnyba, Kultūros paveldo 
departamento Kauno teritorinis padalinys. 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 (nurodomas 
adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų). 

Pasiūlymus pateikti ir su programa susipažinti galima per 10 d. d. nuo paskelbimo dienos Kauno 
technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Inžinerinės ekologijos katedroje, C korpusas, 
503 kab., Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas arba Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 
Aplinkosaugos ir civilinės saugos skyriuje, 602 kab., Basanavičiaus g. 36, LT-50254 Kėdainiai. 

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. 

Pasiūlymai gali būti teikiami PAV dokumentų rengėjui (Kauno technologijos universiteto Inžinerinės 
ekologijos katedra, prof. dr. Gintaras Denafas, Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas. Tel.: (8 37) 300180, (8 
698) 70760, el. p.: gintaras.denafas@ktu.lt), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal 
kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. 


