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GASTOR BAROMFI KFT
4300 Nvfrbátor 0207/2 hrsz

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivataf-
Nyíregyházi Járási Hivatal '
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
F60sztály

4400 Nvíregyháza.
Kölcsey F. út 12-14. J6J ~2-

Tisztelt Cím!

Önök 130-212015 számú Egységes Kömyezethasználat Engedélyben a Gastor Baromfi Kft

(4300 Nyírbátor 0207/2 hrsz) alatti Baromfivágóhídon keletkező szennyvíz, biológiai

tisztítóban történ tisztítás után időszakos vízfolyásba, a Nyírbátor-V asvári fOfolyásba való

bevezetését engedélyezték.

Társválla1kozásunk a Bátortrade Kft tervezi, hogy a biológiai tisztítóban kezelt szennyvizet a

Vágóhíd m~llett épül? 200 000 m3 téx:fogatútár?zóba vezeti, és ~ntözésre ,használná fel. A,

szükséges engedélyezetetést a Bátortrade lefolytatja.

Kérem Önöket, hogy az engedélyezett élővízbe való bevezetés megtartása mellett a tisztított

szennyvíz szántóföldi öntözésre való felhasználását is szíveskedjenek engedélyezni.

Nyfrbátor 2017. január 24.
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Tisztelt Cím! Elöszám: Előadó:

Önök Gastor Baromfi Kft (4300 Nyírbátor 0207/2 hrsz) alatt Baromfivágóhíd,

130-2/2015 számú Egységes Kömyezethasználati Engedélyben, a telephelyen folytatott

tevékenység részében a következőket engedélyezték:

Az üzem vízellátását a Bátortrade Kft tulajdonában lévő víztisztító berendezés biztosítja.

A keletkező technológiai szennyvizet biológiai tisZtÍtóbankezelik. A TIsztítássoreinkeletkező

iszapot szintén a Biogáz üzembe szállítják, a tisztított szennyvíz időszakos vízfolyásba, a

Nyírbátor -Vasvári föfolyásba kerül bevezetésre.

Az engedélyezett részt kérem a következők szerint módosítani.

A tisztítás sor'dI1keletkezö iszapot szintén a Biogáz üzembe szállítják, a tisztított szennyvíz

időszakos vízfolyásba, a Nyírbátor -Vasvári föfolyásba kerül bevezetésre, vagy szántóföldi

növények öntözésére használják.
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