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ATRANKOS IŠVADA
DĖL KOMERCINĖS PASKIRTIES MAISTO PREKIŲ PARDUOTUVĖS IR MAŠINŲ
STOVĖJIMO AIKŠTELĖS STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Informacijos pateikėjas. (pavadinimas, adresas, tel.) UAB „JAS“ Kęstučio g. 46 A, Kaunas ; tel.
8 37 320396, projekto vadovė Jūratė Juozaitienė.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. (pavadinimas, adresas, tel.). Jonavos rajono
savivaldybės administracija, Žeimių g.13, Jonava, tel. 8 349 61394.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Komercinės paskirties maisto prekių parduotuvė ir
mašinų stovėjimo aikštelė
Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta. (apskritis, miestas, rajonas, kaimas). Žemaitės
g.3, Jonava.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Planuojamoje 0,7734 ha teritorijoje,
numatoma statyti komercinės paskirties pastatą – maisto prekių parduotuvę ir automobilių
stovėjimo aikštelę. Planuojama ūkinė veikla – prekyba maisto prekėmis. Parduotuvės užstatymo
plotas ~2700 m2, automobilių stovėjimo aikštelės galimas užstatymo plotas ~ 2700 m2 (numatyta
100 vietų parkavimo aikštelė). Šioje parduotuvėje numatoma prekiauti tik supakuotomis,
fasuotomis prekėmis savitarnos principu. Prekės bus pristatomos jų laikymo sąlygas
atitinkančiuose konteineriuose, tiekiamos į priėmimo zoną ir iš karto vežamos į prekybos salę.
Teritorijoje gerai išvystyta inžinerinė infrastruktūra. Vandens tiekimo ir nuotekų tinklus
numatoma prijungti prie Jonavos miesto centralizuotų inžinerinių tinklų sistemos. Paviršinės
nuotekos nuo teritorijos kietų dangų bus surenkamos ir valomos paviršinių nuotekų valymo
įrenginiuose ir išvalytos nuotekos nuvedamos į miesto paviršinių nuotekų tinklus.

Objekto

eksploatacijos metu susidarančios atliekos bus surenkamos, rūšiuojamos ir atiduodamos atliekas
tvarkančioms įmonėms.
Pastabos, pasiūlymai. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie priimtą
atrankos išvadą turi pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Žin.,2005, Nr.93-3472, 2011,
Nr.108-5122) nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi
raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše
nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridedant laikraščių, kuriuose skelbtas
pranešimas, kopijas.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumas. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo
„Natura 2000“ teritoriją.
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą. Planuojamas objektas nepatenka į
saugomas teritorijas. Technologinių procesų, kurių metu vyktų teršalų išmetimai į aplinkos orą
nenumatoma. Visi tinklai bus prijungti prie Jonavos miesto centralizuotos sistemos. Planuojama
ūkinė veikla bendrojo plano sprendiniams neprieštarauja.
Priimta atrankos išvada. Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Direktorius

I.Asanavičienė (8 37) 337509, el.p.i.asanaviciene@krd.am.lt

Alfredas Vaišnoras

