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DĖL ATRANKOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2019-12-12 gavo dokumentų rengėjo
UAB „Nomine Concult“ (toliau – Dokumentų rengėjas) prašymą nutraukti 2019-09-18 prašymu
Nr. 18/09/2019-R4 pateiktų UAB „Windfarm Akmenė One“ (toliau – Užsakovas) planuojamos
ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – iki 18 vėjo elektrinių parko, adresu Akmenės r. sav., Kruopių
sen., Šapnagių k., Bambalų k., Pleikių k. ir Kviečlaukio k. – informacijos atrankai dėl poveikio
aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija) procedūras, jos nebenagrinėti.
Informuojame, kad Agentūra, atsižvelgdama į Dokumentų rengėjo prašymą, PŪV
atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų nebeatlieka ir pateiktos Atrankos
informacijos nebenagrinėja.
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Akmenės rajono savivaldybės administracijai
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių
departamentui
Šiaulių priešgaisrinei gelbėjimo valdybai
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriui
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Žagarės regioninio parko direkcijai
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