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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
Gellénháza Község Önkormányzata Gellénháza külterületén 18.075 MW villamos teljesítményű vegyes tüzelésű biomassza erőmű létesítését tervezi.
Gellénháza Község Önkormányzata (8981 Gellénháza, Kossuth u.2.) kérelme mellékleteként
hatóságunkhoz benyújtotta a tervezett beruházás előzetes vizsgálati dokumentációját 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. június 3.
3.) A tevékenység hatásterülete az erőműtől számított 1400 m sugarú kör által határolt terület,
amely érinti Gellénháza községet, valamint Lickóvadamos és Bak községek közigazgatási területét.
A biomassza (faapríték, fűrészpor) tüzelésű, villamos energia termelésére szolgáló erőművet
Gellénháza község külterületén, a 076/5 hrsz. alatti területeken tervezik megépíteni. Az erőmű
gőztermelő berendezése 1 db, 70 MW névleges bemenő hőteljesítményű gőzkazán, amelyhez
1 db légszennyező pontforrás tartozik. Az erőmű nyersanyag ellátásához 290.000 t/év biomasszára van szükség. Az erőmű által termelt villamos energia 20/120 kV-os légvezetéken
keresztül jut az országos hálózatba.
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4.) A tervezett beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány engedélyezési dokumentáció 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 d.) pontja alapján, a felügyelőség
határozati formában meghozza döntését.
Felkérem a Jegyzőt, hogy ezen hirdetményt tegyék közszemlére, és közterületen való közhírré
tétellel, illetőleg a helyben szokásos módon is tegyék közzé.
Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes vizsgálati dokumentáció, mely Gellénháza
Polgármesteri Hivatalánál ill., 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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