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Tárgy: „Alsórajk II. - tőzeg” védnevű
bányatelken üzemelő tőzegbánya teljes körű
környezetvédelmi felülvizsgálata
Értesítés eljárás megindításáról

HIRDETMÉNY
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
tv. (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy
Felügyelőségünknél a „Alsórajk II. - tőzeg” védnevű bányatelken lévő tőzegbánya teljes körű
környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában eljárás indult.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
A tervezett létesítmény/tevékenység rövid ismertetése
Borda Norbert egyéni vállalkozó - a továbbiakban: vállalkozó - az „Alsórajk II. - tőzeg”
védnevű bányatelek vonatkozásában bányászati joggal rendelkezik. A bányatelket a Pécsi
Bányakapitányság 1802/5/2006. számú határozatával állapította meg. Tekintettel arra, hogy a
bányászati tevékenység végzésére adott 22/15/2003. számú környezetvédelmi engedély
érvényességi ideje lejárt, a vállalkozó a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. §
(3) bekezdése alapján elkészítette, és a felügyelőség felé elbírálás céljából benyújtotta a
tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációját. A bánya éves
kitermelési volumene maximálisan 9000 m3/év. A víztelenített haszonanyag szállítása a 083
hrsz-ú földúton, majd Alsórajk belterületét (Petőfi u.) elérve önkormányzati úton, és a 7527
sz. közúton történik 4 db tehergépjármű/nap kapacitással.
A hatásterület határai/vélelmezhető határai
A bányászati tevékenység hatásterülete belterületet nem érint.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe Felügyelőségünknél az alábbi helyen és
időpontokban tekinthetnek be:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet, 211. szoba
 Hétfő:
8-12
 Szerda:
8-12, 14-16
 Csütörtök: 8-12
Felkérem Alsórajk Község Körjegyzőjét, hogy a hirdetményt tegye közszemlére, illetőleg a
helyben szokásos módon is tegye közzé.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a hirdetmény szövege Felügyelőségem földszinti
hirdetőtábláján, valamint honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is megtekinthető.
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 hirdetményt kapja:
1. Alsórajk Község Körjegyzője 8768 Alsórajk, Kossuth u. 29.
Tájékoztatásul kapja:
2. Borda Norbert 8771 Hahót, Zrínyi u. 116.
3. Végh&Végh MKT Kft. 9500 Celldömölk, Sági u. 43.
Szombathely, 2008. november 03.
Sümeginé Szanyi Violetta sk.
mb. osztályvezető
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