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Tárgy: OPAL Szolgáltató Zrt. Kemenesmihályfa
1901 hrsz.-ú telephelyén végzett tárolási
tevékenységének teljes körő környezetvédelmi
felülvizsgálati eljárása
Értesítés eljárás megindításáról

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Fıosztályunkon az
OPAL Szolgáltató Zrt. (1037. Budapest, Montevideo utca 16.) kérelmére 2016. november 28-án eljárás
indult a Kemenesmihályfa 1901 hrsz.-ú telephelyén végzett tárolási tevékenységének teljes körő
környezetvédelmi felülvizsgálata vonatkozásában.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

Az ügy tárgyának rövid ismertetése
A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály VA/KTF01/11385/2016. számú határozatával az OPAL Tartálypark Zrt-t (továbbiakban: Zrt.) a Kemenesmihályfa 1901
hrsz-ú telephelyén végzett üzemanyag tárolási tevékenység környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata
érdekében teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte.
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A telephely kialakításakor a tárolási kapacitás 126.000 m , azaz 99.000 t volt. Idıközben – a tartálypark
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2005. évi bıvítése, és a korábbiakban havária céljára fenntartott 1 db 20.000 m -es kapacitású tartály
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átminısítése okán – a jelenlegi tárolási kapacitás 131.000 m -re, azaz 104.800 t-ra bıvült.
A telephelyen folytatott tárolási tevékenység kapacitása – új tevékenység megvalósítása esetén – a
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 98. pontja alapján 100.000 t tárolási
kapacitástól kıolaj-, kıolajtermék-tároló telep elızetes vizsgálat köteles tevékenységnek minısül.
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 22. pontja alapján - Ásványolaj és -termékek
elıállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása – vízbázis-védelmi védıterületen, meglévı létesítménynél
környezetvédelmi felülvizsgálat, vagy annak megfelelı tartalmú egyedi vizsgálat eredményétıl függıen
engedhetı meg.
A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás szükségességét a tartálypark létesítése után történt
jogszabályváltozások, a telephely kapacitásának bıvülése, valamint a telephely celldömölki üzemelı
sérülékeny vízbázis B hidrogeológiai védıterületén való elhelyezkedése indokolja.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506 700 Fax: (06 94) 313 283
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Vélelmezett hatásterület
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A Kemenesmihályfán lévı telephely 181.500 m területő, Celldömölk város vasútállomásától 1,2 km-re
ÉNY-i irányban helyezkedik el. A legközelebbi lakóház a telephelytıl számítva légvonalban kb. 370
méter távolságra található. A telephely közvetlen környezetében gazdálkodó szervezet nem üzemel. A
telephely levegıs hatásterülete 642 m-ben határozható meg. A tároló telep és a megközelítési útvonala
országos és helyi szinten védett természeti területet, Natura 2000 területet, továbbá ökológiai hálózati
elemeket nem érintenek. A telephely a celldömölki üzemelı sérülékeny vízbázis B hidrogeológiai
védıterületén fekszik a Cinca patak szomszédságában.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe Fıosztályunkon az alábbi helyen és idıpontokban
tekinthetnek be:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet, 202. szoba
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Felkérem az érintett település jegyzıjét, hogy a hirdetményt tegye közszemlére, illetıleg a helyben
szokásos módon is tegye közzé.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a hirdetmény szövege Fıosztályom földszinti hirdetıtábláján, valamint
honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is megtekinthetı.

A hirdetményt kapja:
1. Nagysimonyi
Közös
Önkormányzati
9511 Kemenesmihályfa, Bercsényi u. 8.

Hivatal

Kemenesmihályfai

Kirendeltsége

2. Celldömölk Város Önkormányzata - 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Szombathely, 2016. december 1.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
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