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JÓZSA  NORBERT  FERENC  és  társa  FÁBIÁN  ANIKÓ  TIMEA / 4974  ZAJTA  

Rákóczi  út  13. /  gazdálkodók  a  ZAJTA  031  hrsz.  táblán  jelenleg  szántó  művelésű  

teróleten  növénytermesztést  folytat. Tervezik,  hogy  a  tábla  D-i  10  ha  kiterjedésű  

parcelláján  korszerű  agrotechnikával  intenzív  gyümölcsöst  telepítenek,  aminek  egyik  

eleme  az  öntözés.  

A  terület  Natura  érintettsége  okán  a  314/2005. / XII.  25. / Kormány-rendelet - a 

környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról -  

3.  számú  mellékletének  alapján  elővizsgálat  köteles. A  szakanyag  összeállításra  került  

és  szakmai  bírálatra  benyújtottuk  Önökhöz.    

 

A  tervet  az  alábbiakkal  kívánjuk  kiegészíteni :  

 

1.  a  hatásterülettel  kiterjedése   

 

 
 

A  létesítmény  zajvédelmi  szempontú  hatásterületének  határa  a  telekhatártól  számítva  a 

nappali  időszakban  72  m-re   helyezkedik   el,  az  egyéb  környezeti  elemek  

vonatkozásában  a  hatás  a  telepítésre  kerülő  gyümölcsös  kerítésvonalán  belü  marad. 
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A  hatásterülettel  érintett  ingatlanok  az  alábbiak :  

hrsz. művelési ág 

ZAJTA  

É  

031 szántó 

K  

030 kivett út 

029/6 erdő 

029/5 erdő 

029/4 gyümölcsös 

029/14 szántó 

029/13 szántó 

029/12 szántó 

029/11 szántó 

029/10 szántó 

029/9 szántó 

029/8 szántó 

029/7 szántó 

D  

015/1 kivett út 

016/6 gyümölcsös 

NY  

033 kivett út 

034/3 szántó 

034/4 erdő 

 

A  hatásterület  nem  érinti  a  szomszédos  települések  közigazgatási  határát.  

 

2.  a  hatásterület  tulajdonosai 

 

A  fenti  pontban  részletezésre  került  a  hatásterülettel  érintett  ingatlanok  -nyilvántartás  

szerinti  meghatározó  adatai.  

A  tulajdonosok  köre :  

-  a  vizsgálatba  vont  Zajta  031  hsz.  6  személy  osztatlan  közös  tulajdona,   

-  a  szomszédos  területek  már  nevesítésre  kerültek,  18  db  parcella  18  személy  érintett   

összes  érintett  24  személy. 
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Kijelenthető,  hogy  a  ZAJTA  031  hrsz.  EVD  során  az  érintett  felek  száma  nem  éri  el  

az  50  főt.    

Nyíregyháza   2017.   augusztus  8.  

 

 

 

 

 

                                                                                     Leviczkyné  Dobi  Mária 

                                                                        talajtani  és   környezetvédelmi   szakértő  

                                                                                      telefon :  06-30/63-75-826 

 

 

 

 

Mellékletek :  2  pld  nyomtatott  szakanyag 

  1  pld  CD  lemez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


