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Tárgy: Pogányszentpéter, Magasd pusztai
sertéstelep bővítésének előzetes vizsgálati
eljárása
Értesítés eljárás megindításáról
HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
tv. (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy
Felügyelőségünknél a Pogányszentpéter, Magasd pusztai sertéstelep bővítésének előzetes
vizsgálata tárgyában eljárás indult.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
1. A tevékenység jellemzői, hatásterülete
A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a Zalapig
Farm Kft. (Csurgó) megbízásából Balogh Bálint szakmérnök (Mike) 2008. augusztus 18-án
benyújtotta a Pogányszentpéter, Magasd pusztai sertéstelep (085, 082/2-3, 093/1-3 hrsz.)
bővítésének előzetes vizsgálati dokumentációját, tekintettel arra, hogy a tervezett bővítés a
Kormányrendelet 1. számú melléklet 2. pontja alapján környezeti hatásvizsgálat, azt
megelőzően pedig a Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében előzetes
vizsgálat köteles. A telep 328/6/2005. számú egységes környezethasználati engedéllyel
rendelkezik. A benyújtott dokumentációban foglaltak a Kormányrendelet 3-5. §-aiban
foglaltak figyelembevételével kerülnek elbírálásra.
A telephez legközelebb eső lakott terület a kb. 1,2 km-re fekvő Pogányszentpéter község. A
tervezett bővítés során 2 db új istállót létesítenek, valamint egy 3000 m3 befogadóképességű
hígtrágya tároló medencét. A beruházást követően a telep férőhelyeinek száma a korábbi 3370
helyett 5760 lesz.
2. A hatásterület határai/vélelmezhető határai:
Pogányszentpéter község külterülete.
3. A tervezett beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti
hatástanulmányi dokumentáció tartalmára vonatkozóan a
felügyelőség közleményének honlapon történő megjelenését követő
huszonegy napon belül
közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.
4. Az eljárás során a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése c) és f) pontja alapján, a
felügyelőség határozati formában meghozza döntését (megállapítja, hogy a
tevékenységhez környezetvédelmi illetve egységes környezethasználati engedély nem
adható, illetve meghatározza a benyújtandó környezeti hatásvizsgálati és egységes
környezethasználati felülvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeit).
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Ügyfélfogadási rend: Hétfő 8-12; Szerda: 8-12, 14-16; Csütörtök: 8-12

Ezen közlemény, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció az érintett település
körjegyzőjénél, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet 210. szoba
Hétfő: 8-12 h
Szerda: 8-12, 14-16 h
Csütörtök: 8-12 h
A Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése figyelembevételével felkérem a Körjegyzőt, hogy
ezen hirdetményt haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül közszemlére tegye, és
közterületen való közhírré tétellel, illetőleg a helyben szokásos módon is tegye közzé.
A közlemény 2008. augusztus 28-tól Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján
(http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is közszemlére kerül.
Az értesítést kapja:
- Balogh Bálint, 7512 Mike, Hunyadi u. 19.
- Zalapig Farm Kft., 8840 Csurgó, Rákóczi u. 14.
- Körjegyzőség, 8725 Iharosberény, Rákóczi u. 7.
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