Tárgy: A Csehimindszent 0124/14 hrsz. alatti
baromfitelep
teljes
körő
környezetvédelmi
felülvizsgálata
Értesítés eljárás megindításáról

Iktatószám: VA/KTF01/2396-4/2016.
Mőszaki elıadó: Nagyné Erıs Alexandra

HIRDETMÉNY
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Fıosztályunkon a He-SiPu Pulykatenyésztı és Kereskedelmi Betéti Társaság (8935 Nagykapornak, Ady E. u. 14),
Csehimindszent 0124/14 hrsz alatti baromfitelep teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálata
vonatkozásában.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
Az ügy tárgyának rövid ismertetése
Fıosztályunkon a He-Si-Pu Pulykatenyésztı és Kereskedelmi Betéti Társaság (8935 Nagykapornak,
Ady E. u. 14), Csehimindszent 0124/14 hrsz. alatti baromfi telepen 2 db kétszintes tégla épületben,
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összesen 3456 m - en broilercsirke nevelést végez.
A telepen folytatott tevékenység a 1705-4/4/2011. számon kapott egységes szerkezetbe foglalt
egységes környezethasználati engedélyt, mely 2021. november 30-ig érvényes azzal a kikötéssel, hogy
az engedélyben foglalt követelmények és elıírások ellenırzése céljából legkésıbb 2016. november 30ig be kell nyújtani a tevékenység teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációját.
Az épületekben továbbra is az engedélyezetteknek megfelelıen, zár rendszerő, mélyalmos, önetetıs,
önitatós, tartástechnológiát alkalmaznak. A telepen belül trágyatárolás nem történik, a keletkezı
mélyalmos trágyát mezıgazdasági termelık hasznosítják.
A hatásterület határai/vélelmezhetı határai
Az állattartó telep Vas megyében, Csehimindszent község külterületén helyezkedik el A telepet nyugati
irányból bekötıút, azon túl mezıgazdasági területek, északra baromfitelep határolja, mely mögött a volt
TSz épületei húzódnak.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506 700 Fax: (06 94) 313 283
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Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe Fıosztályunkon az alábbi helyen és idıpontokban
tekinthetnek be:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet, 219. szoba
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Felkérem az érintett település jegyzıjét, hogy a hirdetményt tegye közszemlére, illetıleg a helyben
szokásos módon is tegye közzé.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a hirdetmény szövege Fıosztályom földszinti hirdetıtábláján, valamint
honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is megtekinthetı.
A hirdetményt kapja:
1. Csehimindszent Község Önkormányzata – 9834 Csehimindszent, Fı u. 43.
Szombathely, 2016. december 9.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Szentiványi Beatrix
fıosztályvezetı - helyettes

