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1. ELŐZMÉNYEK
1.1. Megbízási előzmények
2019. év első felében a települési önkormányzat beruházói kérést figyelembe véve
településrendezési tervének módosítását határozta el. A változtatással érintett terület a
belterülettől északra, az ún. Ódor-dűlő 0216/11-18 hrsz.-ú telkeinek területe, mint a
meglévő kavicsbánya bővítési területe, valamint a már bányaterületként meghatározott
0216/1, 19 hrsz.-ú telkeinek területe.
A módosítás célja, hogy a bányatelek területén - a meglévő bánya és annak bővítési
területén - bánya művelésére legyen lehetőség.
A tervezési feladat elvégzésére a Regioplan Kft. kapott megbízást.
1.2. Tervi előzmények
1.2.1. A tervezett tevékenység ismertetése
A változtatással érintett, „Kisfalud I. – kavics” bányatelek megállapítására 1997-ben
került sor; a bányatelek mérete eredetileg 15,22 ha volt.
A bányatelek bányászati jogát 2003 óta a Töschinvest Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. birtokolja, mely kft. a településrendezési terv módosítását kérelmezte.
A bányászati tevékenység végzésére az Észak-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2004-ben környezetvédelmi működési
engedélyt adott ki, melyben a kavicsbányászatot évi 4000 m3 mennyiségben
engedélyezte. A Bányavállalkozó kérelmére a Felügyelőség 2005-ben a működési
engedélyt módosította, a kitermelés megengedett mennyiségét évi 200 000 m3-re növelte.
A Bányavállalkozó 2008-ban a bányatelek területi bővítésére környezeti hatásvizsgálatot
készíttetett, mely alapján a Felügyelőség 2009-ben a bányatelek 42,76 ha-ra bővítéséhez
környezetvédelmi engedélyt adott. Ugyanebben az évben a Veszprémi Bányakapitányság
módosította a bányatelket, annak méretét 15,22 ha-ról 42,76 ha-ra növelte.
2017-ben a bányatelek közelében elhaladó M85. út építési beruházása és a jövőbeli piaci
igények várható bővülése miatt a bányavállalkozó az évente kitermelhető mennyiséget a
jelenlegi 200 000 m3-ről átmenetileg – az M85. út építésének időszakára – 800 000 m3re, azt követően hosszú távon 400 000 m3-re kívánta növelni. A tervezett
intenzitásnövelés előzetes vizsgálati eljárás köteles volt, melyet 2018-ban készítettek el.
A településrendezési terv alátámasztó munkarészeiben nevezett szakanyag megállapításai
felhasználásra kerültek.
A bányatelek területe 42,7634 ha. A bányatelek által érintett helyrajzi számok: 0216/1, 3,
11-19, 0217 hrsz. A rendelkezésre álló kitermelhető ásványvagyon készlet kb. 7,2 millió
m3 kavics. A tervezett kitermelési intenzitás miatt a bánya élettartama 17 évre tervezett.
Megközelítése jelenleg a 8611. számú Kapuvár-Beled összekötő útról kaviccsal
megerősített (0208, 0215 hrsz.-ú) földutakon történik. Az általános célú szállítási útvonal
a 0215, 0224, 0208 hrsz.-ú földutakat, majd a 8611. számú utat érinti és ott ágazik ketté.
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Beruházói adatszolgáltatás
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1.2.2. Településrendezési tervek és településfejlesztési koncepció
Kisfalud község hatályban lévő, teljes igazgatási területre kiterjedő településrendezési
tervét 2005-ben készítette el a Regioplan Kft. A település képviselő-testülete a helyi
építési szabályzatot és a szabályozási tervet 9/2005. (X.11.) önkormányzati rendeletével,
a településszerkezeti tervet a 92/2005. (X.10.) ÖKT határozatával hagyta jóvá.
2008., majd 2012. évben a belterületet kis területet érintően (196-2, 196-3 munkaszámon)
hajtottak végre módosítást. 2019-ben, jelen eljárással párhuzamosan történik a
belterületet (Rákóczi utca, 196-4 munkaszám), valamint külterületet (Sebőkháza bánya,
196-5 munkaszám) érintően.
Jelen fejlesztés a településfejlesztési koncepcióban rögzítettekkel nem ellentétes.
1.2.3. Területrendezési tervek
Az Országos Területrendezési Terv
Az Országgyűlés 2018. évben alkotta meg a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt. Jelen fejezet a jogszabály
2019. március 15-étől hatályos állapota szerint készült.

Kivonat az Ország Szerkezeti Tervéből (OTrT)
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Az ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete (OTrt)
A települést az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezet és ökológiai
pufferterülete érinti. A módosítandó terület nem érintett az ökológiai hálózat övezetei
által.

Erdők övezete (OTrT)
Az övezet a települést kis területen érinti. A változtatással érintett területet nem fedi, a
0218/1,2 hrsz.-ú, erdő művelési ágú terület által délkeletről határolja.
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Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
Kisfalud területét érinti a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete. Az övezet fedi a
bánya bővítési területét.
A vonatkozó jogszabály (2018. évi CXXXIX. tv.) szerint:
28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület –
kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve
vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg –
csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a
területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján
jelölhető ki.
(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű
bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
A jogszabály értelmében beépítésre nem szánt különleges terület, bánya besorolás
alkalmazható a területre.
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Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érontett települések
Kisfalud területe nem érintett a világörökségi és világörökségi várományos övezetekkel.

Honvédelmi és katonai célú terület övezet által érintett települések
Kisfalud nem érintett a honvédelmi övezetekkel.
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Összességében a településszerkezeti tervben módosítás alá vont terület beépítésre nem
szánt területfelhasználási átsorolása nem ellentétes az OTrT-ben foglaltakkal.
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve
A Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési tervet (MTrT) az önkormányzat
közgyűlése a 10/2005.(VI.24.) számú rendeletével és a 85/2005.(VI.10.) számú
határozatával hagyta jóvá, majd 12/2010. (IX.17.) számú rendeletével, valamint
190/2010. (IX.17.) határozatával módosította azt. A terv felülvizsgálata folyamatban van.
Év végén, legkésőbb a követő év elején várható a terv jóvá hagyása.

Győr-Moson-Sopron Megye Településrendezési Terve
Kivonat a Térségi Szerkezeti Tervből
A megyei területrendezési terv szerint a település területét mindössze az ásványi
nyersanyag-gazdálkodási terület övezete érinti, vagyis nem érinti a kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület övezete.
Az övezeti érintettség nem befolyásolja a tervezett módosítást.
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Területfelhasználási egységek, területi mérleg
Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervének Szerkezeti terve szerint:
- a település területe: 1509 ha
- erdőgazdálkodási térség: 14 ha
- mezőgazdasági térség: 1357 ha
- városias települési térség: 0 ha
- hagyományosan vidékies települési térség: 133
- vízgazdálkodási térség: 5 ha
- építmények által igénybe vett térség: 0 ha.
A módosítás mezőgazdasági térséget érint. Kisfalud község hatályos tervei
bányaterületnek 17 ha (a módosítás alatt álló rendezési terv újabb 8,5 ha) területet
jelölnek, a fennmaradó területek mezőgazdasági besorolásúak. Jelen terv szerint 27,5 ha
nagyságú terület érintené a mezőgazdasági térséget, ez 2%-os igénybevételt jelent.
Összesen 4%-ra fog emelkedni az igénybevétel, vagyis megfelel a következő jogszabályi
előírásnak:
A tv. 6.§ (2) bekezdése szerint:
„(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) …
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki;”
1.3. A tervezési eljárás folyamata
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdésében
foglaltak szerint a folyamat az egyszerűsített eljárás szabályai szerint, a véleményezési
szakasszal indul.
(A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a
településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek:
a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a
módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új
munkahely megteremtését biztosítja,
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.) az egyeztetési

A partnerségi egyeztetési szabályairól a Képviselő-testület a 6/2017. (VI.10.)
önkormányzati rendeletet alkotta.
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2. RENDEZÉSI LEÍRÁS
2.1. A módosítás célja
A módosítás célja, hogy a település belterületétől északra eső, ún. Ódor-dűlő
településrészének 0216/11-18 hrsz.-ú telkei területét a 0216/1, 19 hrsz.-ú telkekhez
kapcsolódóan, azokkal egyidejűleg beépítésre nem szánt különleges, bányaterületbe
sorolja.
2.2. A terület bemutatása, hatályos tervi elhatározások
A fejlesztéssel érintett terület a település belterületétől északra, lakóépületeitől mintegy
1000 méter távolságra található.
Maga a bányatelek jelenleg a településről, déli irányból közelíthető meg. A kitermelt
ásványvagyon kiszállítási útvonala északi irányultságú, a kitermelőhely és az építés alatt
álló M85 jelű út babóti területe közötti.
A bányatelek által érintett ingatlanok, azok művelési ág, valamint hatályos tervi besorolása
Hrsz. (hatályos tervi hrsz.)
Művelési ág
Övezeti besorolás
0216/1 (ugyanaz)
KB – különleges, bánya
anyagbánya
KB – különleges, bánya
0216/3 (ugyanaz)
vízállás
0216/11 (egy része a 0216/19 szántó (5)
Má – általános mezőgazdasági
része lett)
0216/12 (egy része a 0216/19 szántó (5)
Má – általános mezőgazdasági
része lett)
0216/13 (ugyanaz)
Má – általános mezőgazdasági
szántó (5)
KB – különleges, bánya
0216/14 (ugyanaz)
Má – általános mezőgazdasági
szántó (5,6)
0216/15 (ugyanaz)
Má – általános mezőgazdasági
szántó (5,6)
0216/16 (ugyanaz)
Má – általános mezőgazdasági
szántó (5,6)
Má – általános mezőgazdasági
0216/17 (ugyanaz)
szántó (5,6)
Má – általános mezőgazdasági
0216/18 (0216/10)
szántó (4,5)
0216/19 (0216/11, 12, 10 beruházási terület
KB - különleges, bánya
hrsz.-ú telkekből)
0217
Köu - közlekedési terület, közút
út

A 0216/1 hrsz.-ú területen már több mint 50 éve kavicskitermelést folytatnak. 2010-ben
megkezdték a bányaművelési terület kiterjesztését – északi irányban. A művelés a mai
0216/19 hrsz.-ú telket, később a 0216/14-17 hrsz.-ú telket is érintette. A kitermelés ez idő
óta folyamatos, a kitermelés mennyisége 100 és 10 000 m3/év közötti volt 2017-ig,
vagyis jelentősen elmaradt a prognosztizált/várt értéktől. Az M85 jelű út térségben
történő építésének határására ez az érték jelentősen növekedhet.
A műveléssel ma még nem érintett telkek mezőgazdasági használatúak. A 0216/3 hrsz.-ú,
vízállásos terület fás szárú növényzettel fedett.
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A 0216/8 hrsz.-ú földrészlet déli irányból

A 0216/17 hrsz.-ú, kitermelés alatt álló földrészlet északi irányból
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A 0216/1 hrsz.-ú bánya délkeleti irányból, a terület megközelítését biztosító 0217 hrsz.-ú
kavicsolt útról
A fejlesztési területek mindegyike a bányavállalkozó tulajdonában van.

A változtatással érintett terület és környezete
Forrás: Google Earth
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A község hatályos településszerkezeti terve a bánya bővítési területét és annak közvetlen
környezetét döntően mezőgazdasági területként tartalmazzák, kivéve egy erdőterületként
jelölt területet (0216/3). A szabályozási terv egységesen mezőgazdasági területet
határozott meg.

Kivonat a hatályos területfelhasználási helyszínrajzból

Kivonat a hatályos szabályozási és övezeti helyszínrajzból
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2.3. A településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és a szabályozási
terv módosítása
A bányavállalkozó által benyújtott kérelem, valamint a fejlesztés befogadásáról hozott
önkormányzati döntés és a megelőző fejezetben bemutatott területrendezési tervek
alapján, továbbá a tervezési eljárás során elvégzett egyeztetések eredményeként jelen terv
a 0216/1, 0216/11-19 hrsz.-ú telkek területének bányatelekkel fedett területét beépítésre
nem szánt különleges, bánya övezetbe sorolja.
A 0216/3 hrsz.-ú terület, melyet a hatályos terv erdőterületként jelöl és szintén a
bányatelek része, jelen módosítás nem fogja érinteni. Erdőterület megszüntetése esetén
ugyanis teljes eljárást kellene lefolytatni, ezt pedig a bányavállalkozó az eljárás
többletidőszükséglete miatt nem tudja vállalni.
Maga a terület a bányavállalkozó tulajdonában van, megközelítését így tudja biztosítani,
a bányaművelést nem akadályozza. A terület nem erdő művelési ágú (vízállásos terület),
az Országos Erdőállomány Adattárban nem szerepel.
A 0216/2 hrsz.-ú telek, mely a gázkútnak ad helyt, valamint annak környezete, mely
bányatelekkel nem érintett, mezőgazdasági terület besorolásban marad.
2.4. A módosítás hatásai
Közlekedés
A tervezett módosításnak közlekedésszerkezeti vonzata nincs, a terület megközelítéséhez
új utat nem kell kijelölni. Az elsődleges, északi irányultságú szállítási útvonalon a
bányaművelés időszakában jelentős forgalomnövekedés várható, de az lakott területet
nem fog érinteni. Az M85 jelű út megépítését követően a szállítási irány nyugati lesz,
földutakon keresztül fogják a 8611-es számú utat elérni.
Közműellátás
A módosítás a település közműhálózatában változást nem jelent.
Örökségvédelem
Országos és helyi értékvédelem
Kisfaludon 4 műemléki védelem alatt álló érték is található; így a római katolikus
templom, az evangélikus harangtorony, valamint két egyaránt a belterületen elhelyezkedő
kőkereszt.
A település épített, helyi védelem alatt álló örökségi elemei szintén a belterületen
helyezkednek el. A bánya területétől jelentős távolságban találhatók, az északi és nyuagti
szállítási útvonal sem érinti. A bánya és a szállítási útvonalak a település belterületi
képét, karakterét nem befolyásolják, arra káros hatással nem lesznek.
Régészet
A változtatással érintett területen Tormás-domb megnevezéssel ismert régészeti lelőhely
található.
Régészeti jelenségek: felszíni telepnyom. Őskor, középkor.
Leírás: A lelőhely a Kázmér-dombtól északnyugatra egy északnyugat-délkeleti irányban
hosszan elnyúló dombvonulat északi, kiemelkedő részén található. A markáns kis
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dombocskán az 1950-es években homokot bányásztak, amely feltehetően a régészeti
jelenségeket is érintette.
A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett
részén megelőző régészeti feltárást (régészeti megfigyelést, próbafeltárást vagy teljes
felületű feltárást) kell végezni.
Tájrendezés és környezetalakítás, településkép
A fejlesztések védett értéket nem érintenek. A terület nem része NATURA 2000-es
területeknek, egyéb természetvédelmi oltalom alatt nem áll, valamint nem tartozik
üzemelő vagy távlati vízbázis védőövezetéhez.
A tervezett utóhasznosítási célként meghatározott, kialakítandó horgásztó a partmenti
részek rendezésével illeszkedhet a tájképhez.
Biológiai aktivitásérték változás
Az 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) szabályozza, hogy újonnan beépítésre szánt terület
kijelölésével a település teljes közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke nem
csökkenhet.
Tekintettel arra, hogy beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a biológiai
aktivitásérték szinten tartását nem kell igazolni.
Környezeti hatások (beruházói adatszolgáltatás alapján)
Környezeti levegőre gyakorolt hatás
A bányatelekhez legközelebb eső lakóterület (a bányatelektől D-re fekvő Kisfalud község
legközelebbi lakóterülete) a bányatelek határvonalától >1000 m távolságban van. A
gépek által kibocsátott szennyezőanyagok a levegő minőségére csekély hatással bírnak, a
légtérben rövid időn belül felhígulnak. A szálló por alapján a bányászati tevékenység
légszennyezési hatásterülete a bányatelek 87 m sugarú környezete szántóterületen, míg
67 m sugarú környezete erdőterületen. Ezen a távolságon belül portól védendő
létesítmény nem található
A tervezett intenzitásnövelés után rövid távon (M85. út építési ideje) naponta max. 200
teherautó fordulóra, azaz napi 400 teherautó-elhaladásra nő a szállítási forgalom, hosszú
távon 100 forduló, azaz 200 elhaladás a maximum. A forgalom növekedésével arányos
mértékben nő a szállítójárművek együttes légszennyezőanyag-kibocsátása is.
A szállítási útvonal lakóterületeket nem érint, nem közelít meg.
A szállítást végző gépjárművek által a szállítási útvonal kavicsozott utakat érintő részén
okozott porfelverődés száraz, szeles időjárási viszonyok között léphet fel. Mindamellett
hogy jogilag hatásterület nem értelmezhető, a szállításból eredő porszennyezés
hatástávolságát erdőben (kiszáradást gátló árnyékolásra és fizikai szűrésre tekintettel) 50
m-nek, erdőn kívül 75 m-nek becsült. A kavicsozott út több száz méteres környezetében
védendő épület nincsen.
A vízre és a földtani közegre gyakorolt hatások
A bányatelek környezete közel sík, illetve enyhén ÉK-i irányban lejt. A térségi felszíni
vízelvezető hálózat a Rába hordalékkúpján alakult ki, folyásirányuk ennek megfelelően
az É-i, ÉK-i csapásirányt követi. A mesterséges csatornák közül a bányaterület É-i
határánál található a kb. 3,5 km hosszú, DNY-ÉK csapású Babót-Bogyoszlói csatorna,
illetve ebbe csatlakoznak be a bányaterület keleti és nyugati oldalán húzódó árkok. A
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csatorna befogadója a Kis-Rábából a bányaterülettől 1,2 km-re ÉNY-ra kiágazó Tordosacsatorna, melynek vize — a Kapuvár-Bősárkányi csatornán keresztül — a Rábcába jut.
A bányatelek több kilométeres körzetében jelentős felületű természetes felszíni állóvíz
nem található. A bánya környezetében található tavak mindegyike a korábbi
kavicsbányászati tevékenység eredményeképpen keletkezett. A tárgyi bányatelken belül
szintén található bányató, melynek mérete az előrehaladó kitermelés nyomán fokozatosan
növekszik.
A bányatelek területén a korábbi kutatások adatai szerint a talajvíz szintje általában
121,5-122,5 mBf. között található.
A „Kisfalud I. - kavics" védnevű bányatelek 2008. évi bővítő kutatása során 6 db
nagyobb mélységű 19-27 m mély fúrást létesítettek, illetve további 33 db fedőkutató 3-6
m mélységű fúrást. A terület jellemző rétegsora:
KK-1 (terep 124,7 mBf.)
0 - 0,6 m Barna humuszos finomhomokos talaj
0,6 - 1,6 m Sárgásbarna középszemcsés homok
1,6 - 2,5 m Sárgásbarna-szürke homok
2,5 - 3,1 m Szürkésbarna képlékeny homokos agyag
3,1 - 22,3 m Osztályozatlan homokos kavics
22,3 - 23,3 m Kékesszürke iszapos homokliszt
A tervezett bányászat nyersanyaga a Rába felső-pleisztocén hordalékkúpjának felső, kb.
18-20 m vastag kavicsos része. A nyersanyag szinte teljes egészében talajvíz alatt
helyezkedik el. A talaj víztartó jó áteresztőképességű, utánpótlódása gyors, a
csapadékhiányt vagy fölösleget a víztartó gyorsan kiegyenlíti (elvezeti), a talajvízjárás
kiegyenlített. A térségben a talajvízháztartásban a rétegvízből történő táplálás is jelen
van. A területi érzékenység alapján a talajvízszint alóli bányászat nem tiltott.
A felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról
szóló 27/2004. KvVM rendelet melléklete szerint Kisfalud község település
közigazgatási területe nem kiemelten, nem fokozottan érzékeny kategóriába tartozik.
A konkrét vizsgálati terület (bányatelek) szintén nem kiemelten és nem fokozottan
érzékeny terület.
A bányatelek vízbázisvédelmi területet nem érint.
A tervezett intenzitásnövelés a bánya vízvédelmi hatásait nem befolyásolja, a jelenleg
engedélyezettől eltérő technológiát nem terveznek használni, üzemszerű
szennyezőanyag-kibocsátás továbbra sem várható. Az intenzitásnövelés a bányatelek
kiterjedését, ezzel összefüggésben a kialakuló bányató méreteit nem befolyásolja, így
nem okozza a talajvíz minőségére és mennyiségére gyakorolt hatások hosszú távú
változását sem.
A tervezett intenzitásnövelés a bánya hosszú távú talajvédelmi hatásait nem befolyásolja,
pusztán a letakarítás ütemét gyorsítja, tekintve hogy a terület igénybevételére gyorsabb
ütemben kerül sor.
A környezeti zaj és rezgésterhelésben várható hatások
A bányatelekhez legközelebb eső lakóterület (a bányatelektől D-re fekvő Kisfalud község
legközelebbi lakóterülete) a bányatelek határvonalától >1000 m távolságban van.
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A bánya hatásterületének határa az a vonal, ahol a bányától származó zajterhelés 45
dBA-ra csökken.
Tekintve, hogy a domborzat árnyékoló hatása irányonként változó, így a zajvédelmi
hatásterület határának a bánya határvonalától (helyesebben a védősávval csökkentett
bányaterület szélétől) számított távolsága is irányonként változó, de az É-i irányban max.
132 m, a többi irányban max. 400 m. A hatásterület tehát az intenzitásnövelés után nem
nagyobb, mint a korábbi környezetvédelmi engedélyt megalapozó hatástanulmányban
számított hatásterület.
A szállítási útvonal zajvédelmi hatásterületébe tartoznak az útvonal 52 m sugarú
környezetén belüli erdő területek és 76 m sugarú környezetén belüli fátlan területek. A
hatásterület csak a nappali időszak egy részében alakul ki, a hajnali, esti és éjjeli
időszakban zajkibocsátás nem lesz, így hatásterület nem értelmezhető.
A természeti környezetre gyakorolt hatások
A bányatelek közvetlenül nem érint természetvédelmi területet, Natura 2000 területet és a
nemzeti ökológiai hálózat elemeit sem. Ugyanakkor É-i irányból közel szomszédos a
HUFH20001 – Rábaköz Sci Natura 2000 területhez tartozó 0116/2. hrsz-ú erdő
ingatlannal, mely már Babót területén helyezkedik el. A bányatelket és a Natura 2000
területet az együttesen 12 m szélességű 0116/3 hrsz.-ú árok (Babót-Bogyoszlói-csatorna)
és annak töltése választja el egymástól.
A tervezett intenzitásnövelés a szállítási útvonal miatt hatással lehet a babóti Natura 2000
területekre, ezért 2018-ban Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt készíttettek.

REGIOPLAN KFT

KISFALUD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS
VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

27

Beruházói adatszolgáltatás
A dokumentáció megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem jár jelentős hatással
jelölő élőhelyre vagy fajra, így kompenzációs intézkedésekre nincs szükség. A beruházó
az út felhagyása utáni rekonstrukciós munkákkal az érintett közösségi jelentőségű
élőhely regenerációját – a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetve megfelelő kezeléssel elősegíti.
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