PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO
SMELTĖS PUSIASALYJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMĄ
2011-10-24
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo užsakovo
pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:

Koncerno „Achemos grupė“ narė
AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“
Zauerveino g. 18, LT-92122, Klaipėda
tel. (8 46) 399435, faksas (8 46)399420.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo
pavadinimas, adresas, telefonas, faksas:

KU Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas (BPATPI)
H. Manto g. 84, Klaipėda
tel. (8 46) 398848, faksas (8 46) 398845

Planuojamos ūkinės veiklos
pavadinimas:

Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalas Smeltės pusiasalyje.

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

SGD planuojama įrengti Smeltės pusiasalyje, Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto teritorijoje, Klaipėdos miesto savivaldybėje, Klaipėdos apskrityje.
SGD terminalo pajungimo į bendrą dujotiekio sistemą trasa yra
planuojama per Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono (Priekulės ir
Agluonėnų seniūnijos) savivaldybių teritorijas ir įsikirs į suprojektuotą
magistralinį dujotiekį Tauragė – Klaipėda ties Juodikių gyvenviete

Poveikio aplinkai vertinmo subjektai,
kurie pagal kompetencija nagrinės
poveikio aplinkai vertinimo dokumentus,
teiks išvadas:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (Liepų g. 11, LT-91502,
Klaipėda, tel. (8 46) 396066, el.p.: info@klaipeda.lt);
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Klaipėdos g. 2, LT-96130
Gargždai, tel. (8 46) 472025, faks. (8 46) 472005, el.p.:
savivaldybe@klaipedos-r.lt);
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos
teritorinis padalinys (Tomo g. 2, LT-91245, Klaipėda, tel.: (8 46)
410367, faks.: (8 46) 410367 el.p.: klaipeda@heritage.lt);
Klaipėdos visuomenės sveikatos centras (Liepų g. 17, LT-92138,
Klaipėda, tel.: 8 46 410334, faks.: 8 46 410335, el.p.:
info@klaipeda.vvspt.lt);
Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Trilapio g. 4, LT92191 Klaipėda, tel. (8 46) 354470 faks. 8 46 354473, el.p.:
klaipeda.pgv@vpgt.lt);
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos (A.
Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel. 8 5 2723284, faks. 85
2722572, vstt@vstt.lt).

Atsakinga institucija, kuri priims
sprendimą dėl planuojamos ūkinės
veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos
apsaugos departamentas (Birutės g. 16, LT-91204, Klaipėda, tel.: 8 46
466453, faks.: 8 46 466452, el. p.: rastine@klrd.am.lt )

Susipažinti su poveikio aplinkai
vertinimo programa ir pateikti pastabas
bei pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo
šios informacijos paskelbimo dienos
galima:

KU Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institute,
adresu H. Manto 84, Mokslo ir technologijų parkas, 242 kab.
tel.: 8 46 398848, faks.: 8 46 398845
darbo dienomis nuo 9 val., iki 18 val.

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją
poveikio aplinkai vetinimo subjektams ir atsakingai institucijai.

