KÖZLEMÉNY
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján
értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon Garbolc Község Önkormányzata (4900 Garbolc,
Szatmári utca 1.) meghatalmazásából eljáró Leviczkyné Dobi Mária (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor
20.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult Garbolc község külterületén, a töltéskoronán építendő
kerékpárút megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában.
Az ügy iktatási száma: 6097/2020.
Az eljárás megindításának napja: 2020. november 20.
Ügyintézési határidő: 45 nap
Az ügyintéző neve: Biróné Pájer Judit
Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 598-940
A közlemény közzétételének időpontja: 2020. november 24.
A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
Garbolc Község Önkormányzata a település külterületen az árvízi elöntés ellen megépített, és ma önkormányzati
kezelésben lévő töltéskoronát kívánja bevonni a rekreációs- és idegenforgalomba, csatlakozva az árvízi fővédvonalak
töltéskoronáján már megépült kerékpárúthoz.
A tervezett kerékpárút
- típusa B (kerékpárút jelzőtáblával megjelölve),
- a pályatest szélessége 2,55 m,
- kétirányú, 2 x 1 haladósávos,
- kétoldali padka 0.50 + 0.50 m 2.5 %-os jobboldali eséssel, ahol szélesebb védőkorlátot állítanak,
- a csapadékvíz elszikkasztása a rézsűlábon történik,
- a rétegrend
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georács
16,0
homokos kavics fagyvédő
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égetett mészpor
- tervezési sebesség <20 km/h.
- tervezett hossz kb. 3 100 fm.
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A tervezett kerékpárút Garbolc közigazgatási területén az alábbi helyrajzi számú, és művelési ágú ingatlanokat
érinti:
helyrajzi szám
068/5
02/9
02/8
02/7

művelési ág
kivett, Túr folyó
kivett, töltés
kivett, 41134. számú közút
kivett, töltés

A kerékpárút nyomvonala:
határpontok
kezdőpont a Túr töltésen
0+000
41134. számú közúti kereszteződésben
2+155
végpont, töltések kereszteződési pontja
3+100

EOV koordináták
936273 296946
935504 295066
934832 295386

A tevékenységgel érintett település: Garbolc
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:
Az útépítésből eredő porkibocsátás hatásterülete 81 m méter, a zajvédelmi szempontú hatásterület legnagyobb
kiterjedése a kerékpárút határvonalától 27 m.
Országhatáron átterjedő környezeti hatások: Országhatáron átterjedő környezeti hatás nem várható.
A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti
székháza hirdetőtábláján 2020. november 24-től 2020. december 16-ig megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos
00
00
00
00
00
dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8 –12 , szerda 8 –12 , 13 –
00
16 ), valamint Garbolc település Jegyzője által meghatározott helyen. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a
település Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton a
http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6097-2020 webcímen tekinthető meg.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben
szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen közlemény
megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése,
valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. sz. mellékletének
87. pontja /Közutak és közforgalom elöl el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe/
c) feltétel /az előző pontokba nem tartozó országos közút, helyi közút, a közforgalom elöl el nem zárt magánút és
kerékpárút védett területen, natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül/ alapján a tervezett
tevékenység megvalósítása a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti
hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.
A Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:
 felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
 feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;


amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek
meghatározása;



ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb
engedélyek birtokában kezdhető meg.

Nyíregyháza, 2020. november 24.

