HIRDETMÉNY
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 29.§ (6) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon a
Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft. meghatalmazásából eljáró KÖMIR Környezetvédelmi és
Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a
Kisvarsány 075/23 hrsz. alatti baromfitelep üzemeltetésére kiadott, 874-25/2013. számú, 874-26/2013.
számú, 3359-4/2017. számú és 3359-12/2017. számú határozattal módosított 874-1/2013. számú egységes környezethasználati engedély ötéves teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában.
Az ügy iktatási száma: 9029/2017.
Az eljárás megindításának napja: 2017. október 16.
Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. október 17.
Ügyintézési határidő: 70 nap.
A közlemény közzétételének időpontja: 2017. november 2.
Az ügy rövid ismertetése:
A Főosztály jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 874-1/2013. számú határozatában adott egységes környezethasználati engedélyt a BaromfiCoop Termelő és Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) részére, a Kisvarsány 075/23 hrsz.
alatti intenzív brojler baromfitelep üzemeltetésére. Az engedély jogerőre emelkedésének napjától
(2013.02.13.) számított 11 évig érvényes. A határozat a 874-25/2013. számú, 874-26/2013. számú,
3359-4/2017. számú és 3359-12/2017. számú határozattal került módosításra.
A 874-1/2013. sz. egységes környezethasználati engedély 10.5. pontjában előírásra került, hogy az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján ötévente felül kell
vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje 2017. október 30-ban került megállapításra.
A Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft. meghatalmazásából eljáró KÖMIR Környezetvédelmi és
Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) 2017. október 16-án benyújtotta a többször módosított egységes környezethasználati engedély 5 éves teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatát tartalmazó dokumentációt.
A telephelyen folytatott tevékenység
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A 150.000. db brojler baromfi egyed férőhellyel rendelkező telephelyen 8 db, összesen 8000 m hasznos
nevelőtérrel rendelkező állattartó épületben történik a baromfinevelés. Valamennyi nevelőtér berendezése megegyezik.
A telephelyen egy időben azonos korcsoportú, azonos fajtájú baromfi nevelését végzik, 2,2-2,5 kg/egyed
végtömeg eléréséig. Egy rotáció 6-7 hetes nevelési és 1-2 hetes szerviz időszakból áll. Egy évben 5-6
rotáció valósítható meg.
A telephelyen alkalmazott tartástechnológia (zárt rendszerű, almos, intenzív brojler tartási rendszer) a
felülvizsgált időszakban nem változott, annak módosítását nem tervezik.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:
A dokumentációban foglaltak szerint a baromfinevelő telep szagkibocsátásának hatásterülete a baromfinevelő épületek DK-i oldalát összekötő szakasztól számított 152 m széles sáv területe.
A legközelebbi lakóterület északra, a telephely mértani középpontjától számítva kb. 236 m-re helyezkedik el.
A zajvédelmi szempontú hatásterület határa a telephely mértani középpontjától számítva
- a lakóterület felé: nappal 67 m-re, éjjel 82 m-re terjed ki,
- a mezőgazdasági hasznosítású területek irányába nappal 42 m-re, éjjel 50 m-re helyezkedik el,
- a gazdasági terület irányába nappal 20 m-re, éjjel 23 m-re helyezkedik el.
A telephely zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő terület, épület.
A hatásterülettel érintett település: Kisvarsány Község
A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14.
sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. november 2-től 2017. november 20-ig megtekinthető.
Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya a Főosztályon megtekinthető ügyfélfoga00
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dási időben (hétfő, péntek 8 –12 , szerda 8 –12 , 13 –16 ), valamint Kisvarsány Község Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztályon és a Polgármesteri Hivatalban lehet részletes
felvilágosítást kapni. A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu
/9029-2017. webcímen tekinthető meg.
A létesítmény üzemeltetésének környezeti hatásai vonatkozásában ezen közlemény megjelenését
követő 15 napon belül közvetlenül a Főosztályhoz észrevételt lehet tenni.

