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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
TARAVIS Kft. a Sárvár, Rábasömjéni u. 129. szám alatti telephelyén kapacitásnövelést és
technológiai fejlesztés végrehajtását tervezi.
A TARAVIS Kft. a tervezett beruházásra irányuló, a DANDELION Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ((Budapest) által elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt hatóságunkhoz benyújtotta elbírálás 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 felügyelőségi honlapon történő megjelenésének napja 2009. június 11.
3.) A tervezett fejlesztés a TARAVIS Kft. meglévő, működő sárvári üzemében valósul meg,
melynek során az alaptevékenység nem módosul, azaz továbbra is baromfi feldolgozás történik. A telephely területe nem nő, határai nem változnak, de a beépített terület nagysága megnövekszik.
Változások:
• Új komplett zsigerelő vonal kerül telepítésre, mellyel a megnövekedett feldolgozási
volumen biztonságosan és jó minőségben feldolgozható
• egy teljes egészében új szeles előhűtő épül, amely biztosítja a megfelelő maghőmérsékletet a teljes feldolgozási mennyiségre
• a daraboló és csomagoló üzemrészben telepítésre kerül egy olyan szállító rendszer, az
alapanyagok áramlása egyirányú, gyors és a gépi feldolgozáshoz igazított módon történik, a minőség, a termelési folyamatok átláthatósága és ezzel a nyomon követhetőség
jelentősen javul.
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

4.)A tervezett beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a felügyelőség közleményének felügyelőségi honlapon történő megjelentésétől számított huszonegy napon
belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.
Felkérem a Jegyzőt, hogy ezen közleményt – annak kézhezvételekor haladéktalanul, de
legalább 3 napon belül – tegye közszemlére és közterületen való közhírré tétellel, illetőleg a helyben szokásos módon is közzétegye.
Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes vizsgálati dokumentáció, mely Sárvár Város
Polgármesteri Hivatalában, illetve a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 117. szoba
Hétfő: 8-12
Szerda: 8-12, 14-16
Csütörtök: 8-12
A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is
közszemlére kerül.
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