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Tárgy: Kórnyez,eti hatásvizsgá|ati e|járós
lefolytatása irónti kérelem

Melléklet(ek):
- Meghatalmazás
- KörnyezetihatóstanuImóny
- NyiIatkozat
- lgazgatási szolgáltatás! dú megfizetését

igazoló bizony|at

Az országo: Yilqgvi FÓigazgatós^ag_(totz !udapelt, Mérvány utca 1/d.) megbízásából a VlZITERVEnviron 
-KfL 

(44oo Nyíre§yháza, Széchenyi utcá rsj ra6a ói'a ,,Pásztó és térsége árvízvédelmibiztonségának megterémtése érdeké6en s.iirlréöás álőLá.rürj] ü*ée"i feladatokelvégzése" megnevezésű projekt elókészítési, teÚ;É;ir"tacutuit. n nerúrrázast megelőzőenkoncePcióterv készült, melyÁek eredményeÍ.oópón--Áe.-gnatáróiará- ri"űür. u meglévővízilétesítménYeken elvégzendő beavatkojások,' továbo-á' toooszori egyeztetést követóenkil'elÖlésre került egv úJ áruízi vésztározó (C^sgrgó vórgyl Jso taiő)ól. n i.]n-t,"'x"t követóen a
Yqgvu' KÖzlÖny_loá"számában (zoi9.júniui zs 1"á"gJ"]ániu Kormóny 13:^,/2a9 vl, 25.) Korm,hatórozata a Pásztó és térsége árvízvédelmi 

-Úrtonsagónat< -níe9t"r"nitor" 
érdekébenszükséges előkészítési, tervezési feladatok forrósának biztosításáról, a hatórozat a tervezettIár ozó helyszín ét nevesíti.

Az előkészítési feladat 
'é,ri9 9 kapcsolódó kezelői, hatósági egyeztetések lefolytatása és ezekeredményeként a megvalósítóshoz szükseges engeoóiv"[1"=r"rzese is.

A beavatkozósi terület országos jelentőségű, fokozottan védett illetve Natura 2ooo érintettsé9ű.A Projekt műszaki tartalma !9ola1 nesorótrrato Ő-iŐÁiá;.ti hatósvizs§anti-é, o, egységeskÓrnYezethosznoloti, engedé.tyőzési eljórosrót szojo'Jü)oőá|"i*íl:")';,í To* rendelet(továbbiakban: Khvr.)g. szamu mellékletének a|ábbi pontlá uiá, *int a környezetvedelmi hatóságelózetes vizsgólatban hozott döntésétől fuóóőfi'iJriyezeti hatásvizsgólatra kötelezetttevékenység:
122, DuzzaszIÓmű vagy táro,zó (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)b) vízbózis védóövezáÉ! (r,u á teuoxeny=99 á9Ór.Óráoiet a víznáii,sor.-, a iZilati vízbázisok,valamint aZ ivóvízellátósi szolgáló Űr.iio'teiri,ie"vái, 

"raoetmaioi- 
iráro- .1ogszabály avédőÖvezeten nem zórla ki), véóeü terméiióti tórúréien, Natura )ooö-táruleten, barlangvédőövezetén méretme§t<otés nélkül
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A Khvr, s, S (1) bekezdés a) Pontja szerint.a környezethasználó - feltéve, hogy nem kezdeményezikÖrnYezetí hatásvízsgétaii' et3árós lefolytatásáa:-élá;-Üs vizsgálat iránti kérelrnet kötelesbenYÚjtani a körnYezelvédelnii hatósághoz, tia oryanlev;k;"yaaó"*"ó"áűr?arát tervezi, arnelya 3. számú mellékletben szerepel.
A Khvr,l,§ (5)bekezdése oloPjón o környezethosznóló kérelmére o.kórnyezetvédelmi hatósóg _előzetes vizsgóloti |tiÓrós''nétküt 

'ramyeze7i-náiaiiizsgólati 
e$óróst folytat íe, ha okÓrnyezethasznóló otyan tevékenység megvotósítósáilÓirri, amely a 3. szómú mettéktetbenszerepel.

Mivel a tervezett tevékenység meEvalós-ltósóból jelentós környezeti hatások származhatnak,továbbó a beruházás természétvédétmi ottatom aÉt *iÉ ierüteteket is érint, ezért a khvr. fent
il§'mí'- rendelkezése alapján az előkésirte.i raiiÖln"L"rn}óróti É"iii"Li'galat elvégzése

Az ovF a proiekthez kapcsolódó hatósági eljárósok lefolytatásóra a vlzlTERv Environ kft.részére teljes kbrű rnegrraiatmá.ait aJÓtt.

ElŐzóek alaPján a -Khvr..1.§ (5) bekezdése..alapjén qz.oVF_képviseletében környezetih atásvizsgálati e[árás lefolytatisát kérelmezziit á'íÉiteii Hatosagtol.
A kérelemhez az alóbbi dokumentumokat mellékeljük:

- környezetihatástanulmánv,
- a Khvr. 4. számú mellékletének 1. pont.bm} alpontja szerinti nyilatkozat;- igazgatási szo,|gáltatósi d$ megfizötéset iE'aiótó n"iionyrat- meghatalmazas.

["Őlt,Í:ÍÍ 
a hatósági eljárás során keletkezó iratokat a Tervező lroda felé szíveskedjenek

A kórnyezetvédelmí és természetvédelmi,,|y!a:qg: §Uórósak igapgt§s^i,szotgóttotósí díjairótszóló 14/2a15, űll, 31,} FM rendelet 4,- mellékÉi zÖ a. ,Ö'",,"tia szeriiti 1.20o.odo Ft iEazgatásiszolgáltatósidíjat a V|ZiTERV Environ Kft. megfizeftÓ, rnárv,i-[ igazolására csatoljuk az átutalásrólszóló bizonylatot.

KérjÜk, hogy a meglze]gtt igazgatási szolgáltatási díjról a számlát a V|Z|TERV Environ Kft.(44oo Nyíregyházalszoctren-yi uTia rs.) n"üer. =ii""itl'ji"n.* kiállítani.
KéÜÜk továbbá, hoqY q véElegessé vólt, eljórást lezóró döntést a V|Z|TERV Envíron Kft. részéreis szíveskedjenek megküldéni
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