Nr. 24/06.08.19
Către,
Agenția de Protecția Mediului Bihor,
Spre luare la cunostinta Institutiei Prefectului Bihor
Subscrisa, Asociatia Santandrei Metropolitan Area, cu sediul in Santandrei, nr. 137/G,
CIF 375965515, prin reprezentant legal Carmen Lezeu in calitate de Presedinte al Asociatiei
SMA, impreuna cu un grup de cetateni ai comunei Santandrei, identificati in tabelul Anexa,
formulam prezenta

SESIZARE
in baza Legilor in vigoare, prin care solicitam emiterea unui Acord de mediu
nefavorabil firmei SC Ecoprovet SRL pentru „Constructie statie de incinerare animale in
localitatea Palota, comuna Santandrei, jud. Bihor”, pentru urmatoarele
considerente
In data de 28.06.2019 s-a emis de catre institutia dvs. Decizia nr. 11799/SAAA privind
etapa de evaluare initiala a proiectului mai sus mentionat. Aceasta decizie prevede ca in
conformitate cu Legea 292/2018, investitia mai sus amintita are nevoie de o evaluare a
impactului asupra mediului. Documentatia tehnica a fost inregistrata la APM Bihor in
31.07.2019, desi Anuntul Public care a fost afisat la Avizierul Primariei Santandrei are data de
inregistrare 23.07.19, practic data de la care orice persoana interesata ar fi putut solicita
accesul la documentatie.
Din studierea Deciziei nr. 11799/AAA rezulta ca etapa de evaluare initiala se intemeiaza
pe dispozitiile Legii 292/2019 Anexa II pct. 10 a) si 11 b). Anexa II pct.ul 11 b), prevede ca
„instalații pentru eliminarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;” ori noi
consideram ca acest proiect se incadreaza in Anexa I: art. 9 si art 24 coroborat cu art 17:
Art 24 “Orice modificare sau extindere a proiectelor enumerate în prezenta anexă, în
cazul în care modificarea sau extinderea întrunește ea însăși valorile de prag stabilite, după
caz, în această anexă.”
Art 17 „ Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte sau a porcinelor având
cel puțin:
a) 85.000 de locuri pentru creșterea păsărilor de carne, respectiv 60.000 de locuri pentru
păsări ouătoare;
b) 3.000 de locuri pentru creșterea porcilor mai mari de 30 kg”
Chiar daca pare o investitie noua, trebuie sa luati in considerare ca aceasta
constructie/instalatie va deservi o activitate de crestere intensiva a animalelor (porci si pui)
existenta deja in acelasi areal.
Pentru evaluarea impactului emisiilor acestei instalatii asupra mediului si sanatatii
populatiei este imperios necesar a fi insumate Valorile limita de emisie a fiecarei activitati
de pe aceasta platforma industriala si apoi formulata o decizie finala, luand in
considerare daca toate aceste activitati adunate, au sau nu impact asupra mediului si
populatiei, cu atat mai mult cu cat primul bloc de locuinte se afla chiar la poarta Complexului de
ferme, la o distanta mult mai mica decat dispozitiile OMS 119/2014 „ART. 11
(1) Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi
1

perimetrul unităţilor care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei
sunt următoarele:
38. Depozite controlate de deşeuri periculoase şi
nepericuloase: ...............................................1.000 m
39. Incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase:..... 500 m”
Trebuie stabilit daca nivelul emisiilor insumate sunt conforme cu Legea 104/2011 si cu
STAS 12574/87.
Pe cale de consecinta consideram ca un Acord de mediu favorabil ar incalca prevederile
mai sus mentionate.
Din analiza Documentatiei tehnice depusa de petentul SC Ecoprovet SRL rezulta ca vor
fi gestionate si monitorizate deseuri cu codul 02 02 02 deşeuri de tesuturi animale care provin
din (02 02) deşeuri de la prepararea şi procesarea carnii, pestelui şi altor alimente de origine
animala. Aceasta investitie se va face intre fermele de crestere a porcilor si puilor nicidecum
langa un abator. Din codul de deseu indicat de SC Ecoprovet SRL, putem suspiciona ca acest
Incinerator va fi urmat de o noua investitie, respectiv un abator, o alta sursa de poluare a caror
emisii cumulate cu cele existente ar creste gradul de poluare.
Avand in vedere toata argumentatia expusa mai sus, solicitam sa emiteti un Acord
negativ pentru ca aceasta investitie pe langa emisiile de amoniac si pulberi din fermele
existente, suplimenteaza lista emisiilor cu CO, SOx, NOx, Dioxine, Furani, HCl, COV. Este
cunoscut faptul ca dioxinele si furanii, emisii specifice incineratoarelor,sunt emisii toxice.
Dioxinele sunt compusi organici persistenti care se acumuleaza in organism fiind extrem de
nocive asupra femeilor insarcinate, pentru ca penetreaza placenta si dauneaza fetusului, sau se
regasesc in laptele matern. Toate emisiile acestui Complex de ferme impreuna cu emisiile
acestei instalatii de incinerare cumulate si acumulate afecteaza mediul si sanatatea populatiei.
Solicitam raspunsul cu decizia luata pe adresa de e-mail a Asociatiei SMA:
asociatia.sma@gmail.com.
Atasam 8 pagini cu 215 semnaturi ale locuitorilor din Santandrei.
Asociatia Santandrei Metropolitan Area
Presedinte Carmen Lezeu
06.08.2019
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ANEXA
LISTA SEMNATURI PENTRU SUSTINERE SESIZARE CATRE APM BIHOR PENTRU EMITERE
ACORD NEGATIV CONSTRUIRE INCINERATOR IN PALOTA SESIZARE GARDA DE MEDIU
LEGAT DE DEVERSARILE NUTRIPORK IN SANTANDREI
Nr.
crt

Nume si prenume

Domiciliu
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