KÖZLEMÉNY
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet
24. § (7) és 8. § (1) bekezdése alapján ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon a Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) meghatalmazásából eljáró KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) kérelmére
összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
indult.
A kérelem tárgya: a Gávavencsellő 0307/32 hrsz. alatti brojler baromfinevelő telep bővítése
Iktatási szám: 776/2017
Az eljárás megindításának napja: 2017. augusztus 03.
A kérelem rövid ismertetése:
A Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) a Gávavencsellő 0307/32
hrsz. alatti telephelyén folytatott baromfinevelő tevékenységre a Főosztály jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott, 183-3/2015. sz. határozatba foglalt
egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély jogerőre emelkedésének napjától
(2015.05.13.) számított 11 évig érvényes.
A Kft. a jelenleg 58.000. brojler baromfi egyed férőhely kapacitású telephely 214.720. férőhelyes baromfiteleppé történő bővítését tervezi.
Az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező 0307/32 hrsz. alatti telephelyen 4 db, összesen
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4900 m hasznos nevelőtérrel rendelkező istállóban történik a baromfinevelés. (6 nevelőtér, 2 x 810 m ,
2
4 x 820 m ) Valamennyi nevelőtér berendezése megegyezik. Az 1. és a 4. sz. épület padlástere is
nevelőtérként funkcionál.
A tervezett bővítés megvalósulása esetén - a Gávavencsellő 0307/30, /31, /23 hrsz. alatti ingatlanokon
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lévő, összesen 10 db baromfinevelő épület termelésbe vonásával - összesen 11200 m hasznos nevelőtéren történne az intenzív baromfitenyésztés.
A telephelyen alkalmazott tartástechnológiát (zárt rendszerű, almos, intenzív brojler tartási rendszer) a
bővítést követően sem tervezik módosítani.
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:
A dokumentációban foglaltak szerint a baromfinevelő telep szagkibocsátásának hatásterülete a baromfinevelő épületek együttes területének határától számított 152 m széles sáv területe.
A zajvédelmi szempontú hatásterület határa a bővítés figyelembevételével a telephely mértani középpontjától számítva
- a lakóterület felé: nappal 112 m-re, éjjel 284 m-re terjed ki,
- a mezőgazdasági hasznosítású területek irányába nappal 67 m-re, éjjel 169 m-re helyezkedik el,
- a gazdasági terület irányába nappal 28 m-re, éjjel 61 m-re helyezkedik el.
A hatásterülettel érintett település: Gávavencsellő Nagyközség
A közlemény közzétételének időpontja: …………………………………
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Ezen közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Főosztály Nyíregyháza,
Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. szeptember 12-től 2017. október 16ig tekinthető meg.
Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfél00
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fogadási időben (hétfő, péntek 8 -12 , szerda 8 -12 , 13 -16 ) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7762017 webcímen, valamint Gávavencsellő Nagyközség Polgármesteri Hivatalában is megtekinthető. A
betekintés módjáról részletes információt a Főosztályon, vagy az érintett település Jegyzőjénél lehet
kapni.
A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet
tenni Gávavencsellő Nagyközség Jegyzőjénél, vagy a Főosztályon.
Az ügyben a Főosztály közmeghallgatást fog tartani, melyre vonatkozó adatokat a Főosztály hirdetményi
úton teszi közzé. Észrevételeket a közmeghallgatás meghirdetését követően a közmeghallgatás időpontjáig a Főosztályon, vagy Gávavencsellő Nagyközség Jegyzőjénél lehet tenni, vagy a közmeghallgatáson
lehet előadni.
Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban.
A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 24. § (9) bek. értelmében az összes adat ismeretében
határoz, és



megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy
elutasítja a kérelmet.

