A Topolyai Községi Közigazgatási Hivatal, a Hulladékgazdálkodási törvény 63. szakasza 3.
bekezdése alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 09/36, 10/88, 14/16 és 18/95 - más. törv.)
megjelenteti az alábbi:

ÉRTESÍTÉST
engedély kiadása iránti kérelem kézhezvételéről nem veszélyes hulladék tárolására a 6147/3
számú parcellán, Topolya- város k.k. területén, melyet a GPI PORT Kft. Topolya üzemeltető
nyújtott be, Tito marsall utca 34, Topolya.

Az illetékes hatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy 2022. április 21-én a GPI PORT Kft.
Topolya, Tito marsall utca 34. szám alatti üzemeltető (Cégnyilvántartási ügynökségnél
bejegyzett, Törzsszáma 20210451, 7219 főtevékenység - Kutatás-fejlesztés egyéb természeti
ill. műszaki-technológiai tudományok, kérelmet nyújtott be engedély kiadására nem veszélyes
hulladék kezelésére, tárolására az üzemeltető meghatározott telephelyén.
Az említett üzemeltető nem veszélyes hulladék tárolási tevékenységet tervez Topolya község
területén, nevezetesen: nem veszélyes hulladékok átvételét, mérését és kirakodását a
tárolóhelyen. A nem veszélyes hulladékok (acélszálak) kezelésének folyamata a szóban forgó
üzemben a következő eljárásokat írja elő:
- Az acélszálak ömlesztve vannak raktáron, a halom a padlónak és az oldalfalaknak
támaszkodik
- A munkások bőrkesztyűvel, manuálisan csomagolják a szálakat 50 kg-os zsákokba,
ellenőrző mérleggel és a betonkeverési recepttől függően megfelelő mértékkel.
- A zsákokat EU raklapokon tároljuk, raklaponként 1000 kg
- A targoncával vagy teleszkópos rakodógéppel elszállítják a raklapokat a beépítés
helyére (betonkeverő vagy betonkeverő) a beszerelés időpontjában nincs újratárolás
- A zsákok ürítése kézzel történik bolygókeverőben vagy adagoló tartályokba.
Az acélszálak zsákos szétosztásán kívül a nem veszélyes hulladék egyéb kezelését nem végzik.
Az anyagot az átvett formában helyezzük be a betonba. A fenti folyamatnak nincsenek
maradványai.
Valamint elvégzik a hulladékok mechanikai kezeléssel történő kezelését-előkészítését a
szállításhoz. A hulladékkal kapcsolatos előkészítő műveletek, amelyeket az üzemeltető vállal,
a válogatás, szétszerelés, válogatás, darabolás, tömörítés, szárítás és egyebek.
Topolya város területén az üzemeltető nem veszélyes hulladék tárolási tevékenységet végez.
A GPI PORT Kft. Topolya üzemeltető címe Topolya, Tito marsall utca 34., nem veszélyes
hulladék raktára a 6147/3 kat. parcellán, Topolya-város k.k.-ben található.
A vélemények, javaslatok benyújtásának határideje a hirdetmény megjelenésétől számított 30
nap, e-mailben: vidoje.jakovljevic@btopola.org.rs
A benyújtott kérelembe Topolya Községi Közigazgatási Hivatala Felügyelőségi Osztályán
lehet betekintést nyerni, Tito marsall 30. sz, 24300 Topolya, 10-12 óráig.

