
KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: A  Lánycsók-Bácsfapuszta  065  és  071  helyrajzi  számú  baromfitelep  egységes

környezethasználati engedélyének módosítása

Az ügy iktatószáma: 501/2021.

Az eljárás megindításának napja: 2021. január 26.

Az ügyintézési határidő: Az eljárás megindításának napjától számított 105 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5)

bekezdése  értelmében  az  ügyintézési  határidőbe  nem  számít  be az  eljárás  felfüggesztésének,

szünetelésének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Muck Péter e-mail: kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

Telefonszám: 72/795-170

A tervezett beruházás     rövid ismertetése:  

A Lánycsók-Bácsfapuszta 065 és 071 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfitelep üzemeltetésére a

Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Hatóság  az  1641-17/2020.  ügyiratszámú  –  időközben

módosított – határozatában egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) adott

ki.

A Környezethasználó –  mint a tárgyi baromfitelep üzemeltetője – meghatalmazása alapján a Tervező

2021. január 25. napján benyújtotta az általa összeállított engedélyezési dokumentációt (a továbbiakban:

Dokumentáció).

A  benyújtott  kérelem  és  Dokumentáció  alapján  a  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Hatóság

megállapította,  hogy  a  tervezett  módosítás  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

R.)  2.  § (3)  d) pontja alapján jelentős változtatásnak minősül,  ezért  a R. 20/A.  § (8) bekezdésében

foglaltak az irányadóak.

A Környezethasználó neve, székhelye:

Észak-Bácskai Baromfi Kft.  - 6446 Rém, Petőfi u. 62.
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A tervezett tevékenység helye és jellemzői:

A telephely korábban baromfitelep volt,  azonban a Környezethasználó a telepet a továbbiakban nem

brojlercsirke  nevelésére,  hanem  pecsenyekacsa  előállítására  kívánja  használni.  E  célból  a  telepen

található épületeket felújítják és új technológiai berendezések kerülnek az épületekbe. A telep tervezett

éves kapacitása alapján kb. 447.000–559.000 db pecsenyekacsa nevelésére lesz alkalmas.

Az  érintettek a  kérelem  és  mellékleteinek  nyomtatott  példányába a  Környezetvédelmi  és

Természetvédelmi  Hatóság  ügyfélszolgálatán  ügyfélfogadási  időben,  illetve  a  tevékenység  telepítési

helye  szerinti  település  jegyzőjénél  betekinthetnek.  A  betekintés  módjáról  a  Környezetvédelmi  és

Természetvédelmi Hatóságnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is

közzétette. Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

A kérelem, valamint a mellékelt Dokumentáció az alábbi webhelyről tölthető le:

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/

8a4880ee75fe31ae01775d0743ed1078/93741/2076591279362741970/501_Eszak_Bacska_Lanycsok

_Kacsatelep.zip

A tárgyi ügyben a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság lehetséges döntései:

 kiadja  a  tevékenység  gyakorlásához  szükséges  új  egységes  környezethasználati  engedélyt,

vagy

 a kérelmet elutasítja.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a közlemény közzétételével egyidejűleg megküldi

a  közleményt,  a  kérelmet  és  mellékleteit  a  tevékenység  telepítési  helye  szerinti  település,  és  a

feltételezetten  érintett  települések  jegyzőjének,  aki  haladéktalanul,  de  legkésőbb  öt     napon   belül

gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a közleményt 2021. február 2. napján a 7621 Pécs,

Papnövelde  utca  13-15.  szám  alatti  hivatali  hirdetőtábláján,  valamint  a  honlapján

(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya) teszi közzé.
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