PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KÖZLEMÉNY
környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról
Az ügy tárgya:
Az ECOMETALEX Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (1025
Budapest, Pusztaszeri út 73. fszt. 2.; a továbbiakban: Kérelmező) Csömör, Határ út 1. szám
(hrsz.: 017/9) alatti telephelyén (a továbbiakban: Telephely) fémhulladék telephelyi gy(~tésének és
előkezelésének előzetes vizsgálati eljárása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.
Az ügy iktató száma:

PE/KTF/19693/2015.

Az eljárás megindításának napja:

2015. április 24.

Az ügyintézésí határidő:

45 nap

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Szóló 2004. évi CXL. törvény
33. ~ (3) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.
Az ügyintéző neve és elérhetősécie: Nagy Anett
Tel: 478-4400
Az ügy tárgyának rövid ismertetése:
A Kérelmezö a Telephelyen nem veszélyes hulladékok (fém, műanyag, csomagolási hulladékok,
elektronikai hulladékok salak) telephelyi gy(~tését, illetve elökezelését végzi a Pest Megyei
Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) jogelődje, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) által adott KTVF: 36222-4/2013.
számú határozat (a továbbiakban: Engedély) alapján. A nem veszélyes hulladékok előkezelése
tekintetében a Kérelmező az engedélyezett kapacitások növelését tervezi.
Az Engedély alapján előkezelhető nem veszélyes hulladékok mennyisége: 3070 t/ év.
Az engedélyezett kapacitások növelésével előkezelni kivánt hulladékok mennyisége: 65 400 t/ év.
A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:
Csömör nagyközség közigazgatási határán belül.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a
tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

—

jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány
tartalmi követelményeit;
ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb
engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe
veendő szempontokat, illetve feltételeket;
ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült
fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti
megvalósítására engedély nem adható.

A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét. hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró
okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1072 Budapest. Nagy Diófa utca 10-12.
Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: kozepdunavolgyi~zoldhatosag.hu Web: http://www.kormanyhivatal.huihu/pest

vonatkozóan a közlemény megielenését követő 21 napon belül közvetlenül a Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához észrevételt lehet tenni.
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Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteiriek elérési helye:
~
kornvezetvedelmj-estermeszetvedelmi4oQsztalyk~j96932o1 5
Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.)
ügyfélfogadási időben betekinthetnek.
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JGAZGATÁSI OSZTÁLY
~: 2141 Csömör, Szabadság út 5.
~: 06 (28) 544-034. Fax: (28) 544- 040
E-mail: kornyezetvedelem(~CsOmOr.hU
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 800_1200 1300_l 8°°, szerda: 8°°-12°°-16°°
péntek: 800_1200

Ügyiratszám: 3766/2015
Közlemény kiegészítése

Az ECOMETALEX Kft által kezdeményezett környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárással kapcsolatos az alábbi helyen tekinthető:
-

-

Csömöri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály Vadász László ügyintéző
Csömör, Szabadság Út 5• fsz. irodahelyiség..

4Csömör, 2015. május 28..
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