اإلشتراطات البيئية لتصاريح ممارسة انشطة المحاجر والمناجم

 -١اإللتزام بإتباع األحكام والشروط المنصوص عليھا في القانون رقم  ٤لسنة  ١٩٩٤والمعدل بالقانون رقـم  ٩لسنة  ٢٠٠٩في
شأن حماية البيئة ،والقانون رقم  ١٠٢لسنة  ١٩٨٣في شأن المحميات الطبيعية ،وقرار السيد /رئيس مجلس الوزراء رقم
 ٢٦٤لسنة  ١٩٩٤والمعدل بالقرر رقم  ٢٧٢٨لسنة  ٢٠١٥الخاص بالشروط والقواعد واإلجراءات الخاصة بممارسة
األنشطة في مناطق المحميات الطبيعية.
 -٢يمنع منعا ً باتا ً إستخدام المفرقعـات داخل المحميـة ويكون العمـل بإستخـدام المعـدات فقـط .
 -٣اإللتزام باإلحداثيـات المذكـورة عاليـه وعدم القيام بأعمال أخرى جديدة خارج النطاق المحدد.
 -٤اإللتزام بالتخلـص من النفايـات الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط بعيداً عن منطقة المحمية بالطرق اآلمنة وطبقـا ً للقوانيـن
واللوائـح.
 -٥اإللتزام بعــدم تصريـــف السوائــل الضــارة أو المـــواد الكيميائيــة أو الزيــوت أو النفايــات في أرض المحميـــة .
 -٦اإللتزام بالمحافظة على النباتات والحياه البرية والكائنـات بالمنطقــة وعـدم إزعاجھــا أو صيدھــا أو اإلتجــار فيھــا .
 -٧اإللتزام بالحـدود القصوى لملوثـات الھـواء والضوضـاء وفقا ً للقانـون رقـم  ٤لسنـة  ١٩٩٤في شــأن حمايــة البيئــة .
 -٨اإللتزام بتعليمات مندوبي جھـاز شئـون البيئـة في شـأن إستغالل المساحة المرخص بھا وفي النشـاط المرخـص به وتنفيـذ
تعليماتھـم .
 -٩اإللتزام بإستخراج الجرانيـت تحــت إشــراف مندوبـى جھـــاز شئـــون البيئــة.
 -١٠اإللتزام بتجميع ونقل مخلفات التحجير إلى مواقع تشوين آمنه ومحددة وردمھا برسوبيات وديانية من نفس موقع التجير وعدم
التخلص منھا داخل نطاق المحمية الطبيعية.
 -١١اإللتزام بتسوية الموقع ألقرب وضع كان عليه قبل إستغالل المحجر بعد اإلنتھاء من أعمال التحجير.
 -١٢اإللتزام بالنشاط المرخص له فقط وعدم تعديله وعدم التنازل أو توكيل الغير في ذلك التصريح أو في جزء منه بأى شكل من
األشكال والحصـول على موافقـة كافـة الجھـات المعنيـة األخـرى قبــل البـدء في العمـل ) وزارة الدفــاع – المحافظـة –
الجھـات المعنيـة األخـرى (.
 -١٣اإللتزام بموافقة وزارة الموارد المائية والرى على حفر البئر الجوفى الالزم وعلى إستخدام المياه الجوفية كمصدر للمياه فى
المشروع وعلى معدل السحب اآلمن منه.
 -١٤اإللتزام بإعداد السجل البيئى وجعله متاحا ً عند التفتيش البيئى.
 -١٥مدة التصريح :عام ميالدي واحد وال يجدد لمدة أخرى إال بعد الحصـول على موافقـة الجھـاز كتابة.
 -١٦يلغى ھذا التصريـح بدون آية إنذار أو إجراءات قضائيـة من قبل جھـاز شئون البيئة في الحاالت اآلتيـة -:
• مخالفة النشاط المرخص به للشروط والقواعد البيئية والصحية والنظافة العامة والتأمين ضد األخطار .
• إذا تأخر المرخص له في دفع مقابل ممارسة النشاط لمدة شھر عن ميعاد اإلستحقاق فضالً عن سداده فوائد تأخير
تجارية طبقا ً لسعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي يوم السداد أو ميعاد اإلستحقاق أيھما أعلى.
• إذا خالف أى بند من بنود ھذا التصريح .
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