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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy a beadványában megjelölt
helyen üzemelő üzlet működése, súlyos és rendszeres
zajártalmat okoz.

lezárt

Válaszaikban az eljáró szervek, a Pest Megyei Kormányhivatal (a
továbbiakban: PMKH) és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Polgármesteri Hivatal jegyzője (a továbbiakban: jegyző) az alábbiak szerint
tájékoztatattak.
A PMKH tájékoztatása szerint tekintettel arra, hogy az üzlet működéséhez
szükséges járműmozgás és rakodási munkálatok nem a telephely területén
zajlanak, hanem közterületen, annak zaja nem üzemi zaj, hanem a 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 2. § f) pontjában foglaltak szerint közlekedési
zajforrásnak minősül. A közlekedési zajforrás közlekedési útvonal
üzemeltetését, kezelését jelenti, onnan egy-egy elemet (pl. az árut szállító
kamionokat) kiemelni nem lehetséges. A közlekedéstől származó
zajterhelést, a teljes forgalmat figyelembe véve, a megítélési időre
vonatkoztatva kell vizsgálni a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM
rendelet szerint. A PMKH arról is tájékoztatott, hogy Budapest és
vonzáskörzete stratégiai zajtérképe alapján megállapítható, hogy az üzletnek
helyet adó közterületen és a környező utcákban a közlekedési eredetű
zajterhelés mértéke a vonatkozó határérték alatti.
A jegyző tájékoztatása szerint a bejelentésben érintett üzlet működésével
kapcsolatban környezetvédelmi hatósági eljárást folytatott le, amely során
megállapította, hogy az üzlet telephelyének területén belül zajos rakodási
munkálatok nem zajlanak, a tevékenységet a közterületről végzik.
Megállapította továbbá, hogy üzemeltető a telephelyén belül végzett
árumozgatás és kereskedelmi tevékenység által okozott zajhatárérték
megállapítása iránt nem nyújtott be kérelmet, ennek okán a zajkibocsátási
határértékek teljesülését sem igazolta. Mindezekre tekintettel az üzemeltetőt
a zajhatárértékek megállapítására irányuló kérelem benyújtására és a
határértékek betartásának igazolására kötelezte.
A bejelentésében leírtak szerint az üzletben, az éjszakai órákban rendszeres
felújítási munkálatokat végeznek. A jegyző arról is tájékoztatott, hogy ennek
kivizsgálása érdekében helyszíni szemle megtartására került sor. Az
üzemeltető tájékoztatása szerint az üzlet zárása után, 22.00-23.00 óra között,
pénztári elszámolás történik, valamint az üzlet polcain termékek
áthelyezését, rendezését esztétikai mozgatását végzik, melyek zajos
tevékenységgel nem járnak.

