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НОВО ЛИЦЕ СТАРЕ ДЕПОНИЈЕ
Ових дана на потезу Старе депоније је као у мравињаку.
Поред смећара ,,Хигијене“ и возила грађана који довозе
комунални и грађевински отпад кроз капију прође више
десетина камиона који дневно из северне индустријске
зоне довезу преко 2.400 кубних метара земље.
- Са прекривањем депоније земљом смо одавно почели
и до сада смо успели да покријемо добар део платоа и
најургентнија места. Ова испорука земље ће помоћи да
читаву депонију уредимо много брже но што је планирано
- каже Владимир Зец, самостални стучни сарадник за
токове отпада у РЈ ,,Стара депонија“.
Папири говоре да је на допремању земље из индустијске
зоне свакодневно ангажовано 15 камиона ( извођача
радова) који у неколико тура дневно на тело депоније
искипују просечно 2.400 кубика земље провереног
квалитета. Будући да је реч о изузетно великим количинама
постигнут је договор да уз ангажовање радних машина
ЈКП,,Хигијена“ на сабијању земље ради и булдожер фирме
која изводи земљане радове у индустријској зони.
- Било је неопходно да се добро организујемо како
би могли без застоја у осталим, редовним пословима
испоштујемо динамику пријема толике количине земљекаже Зец.
Пред долазак високих температура покошени су сви
противпожарни путеви по ободу и унутар тела депоније
јер сува трава лети представља потенцијални узрочник

Подсећамо грађане да шут и земљу у неограниченим количинама могу бесплатно
депоновати на старој депонији. Када је реч о комуналном и кабастом отпаду сваки
суграђанин може без надокнаде месечно депоновати до три кубика. Сваког радног
дана од 7 до 20, а суботом и недељом од 8 до 15 часова.
Још једном апелујемо на грађане да користе ову повољност и шут не бацају у контејнере
и тако их уништавају.
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пожара те сви путеви морају бити проходни како би се у
случају евентуалних пожара могло брзо реаговати. Овај
обиман посао је завршен у року захваљујући доброј
организацији запослених у погону Стара депонија и уз
помоћ колега из других делова ,,Хигијене“.
-Да би евентуалне акциденте дочекали спремни предузели
смо све мере противпожарне заштите а што је најважније
аутополивач је у сталном је дежурству- каже Владимир
Зец и додаје:
- Сви путеви кроз тело депоније су проходни и сигурни
за пролазак возила јер се током читаве године насипају
шутом. За несметано обављање бројних послова је важан
и одговоран рад контролора на капији који прегледају
сав комунални и други отпад који пристиже на депонију.
Поред тога они трећа лица упућују на локације где је тог
дана дозвољеноно депоновати земљу, шут и други отпад.
Полако се интензивирају радови на уређењу депоније
према Караули где се власници оближњих кућа жале на
непријатне мирисе као и то што им ветар у дворишта наноси
кеса и остали лакши отпад. Ускоро ће почети подизање
бедема по ободу депоније према Тамишу, Циглани и
насељу Караула.
Након свега урађеног у последење три године, од када
се само део укупне количине комуналног отпада депонује
на овој локацији, може се очекивати да ће прва фаза
рекултивизације бившег градског сметлишта бити успешна.

Током прошле недеље на локацији ,,Старе депоније“ мерен је и узоркован и разврставан
комунални отпад како би се утврдио морфолошки састав отпада који доспева на
депонију. Прецизније, анализиран је отпад на три узорка од по 500 килограма и то
из три зоне становања. Из градске ( колективно становање, индивидуалне куће) и
приватне куће у насељеним местима.
Мерење и узорковање комуналног отпада ЈКП ,,Хигијена“ квартално организује
последњих шест година поштујући важеће прописе из области управљања отпадом .
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