Pranešimas apie parengtą planuojamą mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo
įrenginio statybos poveikio aplinkai vertinimo programą
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:
VšĮ "Kauno regiono atliekų tvarkymo centras", Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas, tel. (8 37) 311 267,
faks. (8 37) 490 734, el. p. info@kaunoratc.lt
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:
UAB "COWI Lietuva", Ukmergės g. 369A, LT-06327 Vilnius, tel. (8 5) 210 7610, faks. (8 5) 212 4777,
el. p. info@cowi.lt
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginys.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė):
Kauno miesto sav., Petrašiūnų sen., Ateities pl. 49.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas:
Kauno miesto savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos
Kauno teritorinis padalinys, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kauno visuomenės sveikatos
centras
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje
vietoje:
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 320 704,
faks. (8 37) 320 854, el. p. kauno.raad@krd.am.lt
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)
Susipažinti su PAV programa per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo galima UAB "COWI
Lietuva" aplinkosaugos skyriuje, Ukmergės g. 369A, 8 aukštas, Vilnius, tel. (8 5) 210 7558, faks. (8 5) 212
4777, kontaktinis asmuo - Dana Bagdonavičienė, el. p. daba@cowi.lt
Informacija apie tai, kad pastabos ir pasiūlymai teikiami Užsakovui ir PAV dokumentų rengėjui
(nurodomas adresas, kontaktiniai duomenys), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos
pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai
Pastabas ir pasiūlymus galima teikti:
PAV programos rengėjui - UAB "COWI Lietuva" aplinkosaugos skyriui, Ukmergės g. 369A, 8 aukštas,
Vilnius, tel. (8 5) 210 7558, faks. (8 5) 212 4777, kontaktinis asmuo - Dana Bagdonavičienė, el. p.
daba@cowi.lt;
Užsakovui - VšĮ "Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas, tel. (8 37)
311 267, faks. (8 37) 490 734, el. p. info@kaunoratc.lt, kontaktinis asmuo - Kęstutis Balčiūnas.
Pastabų ir pasiūlymų kopijas galima teikti:
Atsakingai institucijai - Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas,
tel. (8 37) 320 704, faks. (8 37) 320 854, el. p. kauno.raad@krd.am.lt;
PAV subjektams:
Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 387) 66372, faks. (8 37)
422 467, faks. (8 37) 423 724.
Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui, Rotušės a. 29,
LT-44033 Kaunas, tel. (8 37) 208 664, faks. (8 37) 228 641;
Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, I. Kanto g. 1, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 372 337,
faks. (8 37) 372 339;
Kauno visuomenės sveikatos centrui, K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 331 688, faks. (8 37)
331 680.

