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A Zala Megyei Kormányhivatal NÖvény- és Talajvédelmi lgazgatÓság (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál
utca 81.), mint az adott Ügyben közreműködó hatáskÖrrel és illetékességgel rendelkezo elso fokÚ
talajvédelrni hatÓság, Vindornyszolós Önkorrnányzata (8355 Vindornyaszolós, DÓzsa Gy. u. 21') részére
á

TALAJVÉDELMl
szAKHATÓSÁG l HozzÁuÁnu lÁs-t

megadja a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, -lermészetvédelmi és VízÜgyi FelÜgyeloség (9700

Szombathely, VÖrösmarty u. 2.) 1402-21312010.l. iktatiszámÚ megkeresésére, a GEo_SlVÓ Építőipari,
KÖrnyezetvédelmi Tervezo és Kivitelező Kft. (1112 Budapest, TöhötÖm u. 27la) által készített

'Vindornyaszőlós, Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése a 089/11 és 092 hrsz, a
lápvízellátásának és tíjzi víz készletének biztosítására tervezett tavak kialakításával Vindornyaszőlős
Önkormányzata 8355. Vindornyaszőlós, DÓzsa Gy. u' 21. vízjogi létesítési engedélyezési terv'' (kelt:

Budapest, 20'10. november) című tervdokumentáciÓ, és a Sztahura Erzsébet talajvédelmi szakértó (2890

Tata, Keszthelyi u. 6/A. ll. lp. Fszt. 1') által készÍtett _ KBT-10^/szolős-01 munkaszámú: Talajvédelmi
terv humuszos talajréteg mentésének meglapozásához, valamint időleges más célra hasznosított
termofoldek mezogazdasági célÚ Újrahasznosítását lehetővé tévő rekultiváciÓhoz a ,,Vindornya-láp
élohelyének helyreállítása' fejlesztése a 089/11 és 092 hrsz., a lápvízellátásának és túzivíz készletének
biztosÍtására tervezett tavak kialakításával'' címu támogatáshoz a vindornyaszőlősi 092 hrsz.-Ú

ingatlanra - című talajvédelmi terv alapján a Vindornyaszólos 089/1'1 és 092 hrsz-ú ingatlanokon

tervezett projekt vízjogi létesítési engedélyéhez az alábbi feltételekkel:

- A beruházás célja Vindornyaszőlős, Vindornya-láp élóhelyének helyre állítása, fejlesztése a
089/11 és 092 hrsz-on, a láp vÍzellátásának és tűzi víz készletének biztosítása.
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- A kivitelezés során biztosítani kell, hogy káros környezeti hatások az érintett termőfold
minőségében kárt ne okozzanak.

- A vízvédelmi rendszer megvalÓsítása során a Sztahura Erzsébet talajvédelmi szakértő (2890
Tata, Keszthelyi u.6/A. ll. lp. Fszt.1.) KBT-1O^/szőlós-O1. számÚ talajvédelmitervében foglaltak
megtartásával kell eljárni.

- A mentett humuszos termoréteg mennyiségéról és felhasználásárÓl külon nyi|vántartást kell
vezetni, amely tartalmazza a mentett humusz mennyiségét, felhasználásának pontos helyét,
mÓdját.

- A munkák megkezdésének idopontját 8 nappal korábban, befejezésének idopontját 8 napon
belÜl írásban be kell jelenteni szakhatÓságunk részére.

Ezen szakhatósági hozzé4árulás más engedélyezési eljárás során nem használhatÓ fel.
A szakhatósági hozzé4árulás ellen fellebbezésnek nincs helye, az Ügl1fél a határozat ellen irányuló
fellebbezés keretében gyakorolhatjaazezzel kapcsolatos jogorvoslatijogát.
Ezen szakhatósági hozzá4árulás a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott ideig, Vagy
visszavonásig érvényes
lNDoKLÁS:

Szakhatóságí hozzá|áru|ásunkat a tervezett bei'uházáshoz megadjuk, mert a 29'2l112563l2a1oft33
számon kiadott HiánypÓtlási felhívásban eloirt kiegészíto dokumentáciÓt (talajvédelmi terv) benyÚjtották.
Szakhatóságihozzdjárulásta2004. CXL. Tv' 44. s (8) bek., a 27412006. (Xll.23.) Korm. rendelet 32. $
(1) bekezdés valamint, a 34712006. (Xll. 23.) Korm' rendelet 32lE. $ (3) bekezdés a) pont előírása
alapján adtam meg, mert:

- a Sztahura Erzsébet talajvédelmi szakértŐ által készített KBT-1OA/szőlos-o1 munkaszámú
talajvédelmí terv biztosítja aberuházás megvalósítása során letermelt termótalajnak a vonatkozÓ
jogszabá|yokban meghatározott megÓvását és felhasználását

- az eloírt feltételek megtartása esetén a beruházás megvalÓsulása következményeként nem
várhatÓ a kÖrnyezó terÜletek talajvédó gazdálkodásának feltételeiben_ és az érÍntett termófÖld
minőségében romlás'

Zalaegerszeg, 201 1' január 17 .
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