Informacija apie parengtą UAB „Zujų paukštynas“ Zujų ir Leonpolio
gamybinių padalinių eksploatacijos ir jų pajėgimų didinimo poveikio
aplinkai vertinimo programą
2014-09-25 Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus
skyrius, Skyriaus vedėja. Justina Kraskauskaitė, tel.: 8-5 210 2497.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.
UAB Zujų paukštynas, Zujų k., Vidiškių sen., LT-20100 Ukmergės r. sav., tel.: (8 616) 51 755.
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas,
telefonas, faksas.
UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 43 04 63, faksas: (8 46) 43 04 69.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
Zujų ir Leonpolio gamybinių padalinių (toliau – GP) eksploatacija ir jų pajėgumų didinimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).
Zujų GP: žemės sklypuose kad. Nr. 8150/0004:176, 8150/0004:276 bei nesuformuotame žemės
sklype, esančiuose Zujų k., Vidiškių sen., LT-20100 Ukmergės r. sav.
Leonpolio GP - žemės sklype kad.Nr.8130/0004:194, adresu Jonuškų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos
sen., LT-20288 Ukmergės r. sav.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga
institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje
vietoje.
Vilniaus visuomenės sveikatos centras; Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba;
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys; Ukmergės
miesto savivaldybės administracija. Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūros Taršos
prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyrius.
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).
Su parengta PAV programa susipažinti galima UAB „Ekosistema“, Taikos pr.119, Klaipėda nuo 8
iki 17 val. tel.: (8 46) 43 04 63, faks.: (8 46) 43 04 69, kontaktinis asmuo – Marius Šileika, el. p.
info@ekosistema.lt, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos.
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 teikiami: PAV dokumentų rengėjui – UAB „Ekosistema“, Taikos pr.119, Klaipėda, tel.:
tel.: (8 46) 43 04 63, faks.: (8 46) 43 04 69, kontaktinis asmuo – Marius Šileika, el. p.
info@ekosistema.lt.; Planuojamos ūkinės veiklos užsakovui – UAB Zujų paukštynas, Zujų k.,
Vidiškių sen., LT-20100 Ukmergės r. sav., tel.: (8 616) 51 755.
Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai
institucijai.

