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KÖZLEMÉNY
Előzetes vizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény - továbbiakban Ket.- 29. §. (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelettovábbiakban Kormányrendelet - 3. §. (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a
Karyon Növénytermesztő Kft. (Sárvár, Szatmári u. 25.) a Vép 0267/5. és 0267/6. hrsz. alatti
ingatlanon szemestermény szárító és tisztító telep létesítését tervezi.
A Karyon Növénytermesztő Kft. (Sárvár, Szatmári u. 25.) kérelme mellékleteként hatóságunkhoz benyújtotta a tervezett beruházás előzetes vizsgálati dokumentációját (készítette:
Végh & Végh MKT Kft.,Celldömölk) előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából.
A Ket. 29. §. (7) bekezdése értelmében a fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
adom:
1.) Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 117. szoba Tel.: 94/506-720

2.) A közlemény közzétételének időpontja:
A közlemény közzétételének időpontja a közlemény felügyelőségi honlapon történő megjelenésének napja 2008. december 23.

3.) A Karyon Növénytermesztő Kft. a Vép, 0267/5 és 0267/6. hrsz. alatti területeken komplett
szemestermény kezelő rendszer kialakítását tervezi. A tervezett létesítmény elemei, termékfogadó-előtároló, szárítóberendezés és magtár épületek.
A tervezett beruházás ingatlanának területe:52.892 m2
A beépíteni tervezett terület bruttó nagysága: 3.015 m2
Tel.: (94) 506–700

Fax: (94) 313–283
E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő 8-12; Szerda: 8-12, 14-16; Csütörtök: 8-12

A lakóterületek tervezett létesítménytől való távolsága: Bozzai kb. 900 m
Vép kb. 1500 m
A létesítés időtartama: kb. 10 hónap
A létesítés tervezett időpontja: 2009. II. negyedév vége
Az építés időtartama alatt a munkahelyektől számítva a zajvédelmi szempontú hatásterület a
dokumentáció szerint 47 m a levegőtisztaság védelmi hatásterület 44 m. A szállítási tevékenység légszennyezési területét közvetlen az út mentén határozták meg.
Az üzemeltetés alatt a tervezett tevékenység hatásterülete a felügyelőségemre benyújtott dokumentáció alapján zajvédelmi szempontból 450 m.
Az anyagszállításokból – melyet a 8445. jelű közúton terveznek - eredő zajhatás az előzetes
számítások szerint jelentős mértékben nem emelkedik.
4.) A tervezett beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat
szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány engedélyezési dokumentációja tartalmára vonatkozóan a felügyelőség közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül
közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.
5.) Az eljárás során a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a felügyelőség határozatában a következő döntéseket hozhatja:
„d) a 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén megállapítja az előzetes vizsgálat
eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység
megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint
da) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya
alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti
kérelem tartalmi követelményeit, valamint, dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonásáról, vagy összekapcsolásáról;
dc) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet
hatálya alá sem tartozik, megállapítja, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §-ának (1) bekezdése d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat
előre látható figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;”
Felkérem a Jegyzőt, hogy ezen közleményt tegyék közszemlére, és közterületen való közhírré
tétellel, illetőleg a helyben szokásos módon is tegyék közzé.
Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes vizsgálati dokumentáció, mely Szombathely
MJV Polgármesteri Hivatalában ill., a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 117. szoba
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Hétfő: 8-12
Szerda: 8-12, 14-16
Csütörtök: 8-12
A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu)
is közszemlére kerül.
Kapja:
- Vép Nagyközség Jegyzője

Szombathely, 2008. december 23.

Bencsics Attila sk.
osztályvezető
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