SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megkezdődött a Bucka ipari hulladéklerakójának kármentesítése
Szigetszentmiklós, 2013. október 30.
Szigetszentmiklós Önkormányzata 2013. szeptember 17-én aláírta a Szigetszentmiklós Bucka-tó
Kármentesítése KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0001 pályázatának nyertesével a kivitelezési szerződést.
A projekt a szigorú Európai Uniós szabályoknak megfelelően 2015.05.30-én zárul, azaz a
szigetszentmiklósi önkormányzat egy rendezett, biztonságos és füvesített területet kap vissza. Ennek
megfelelően a kivitelező az átvett munkaterületen azonnal megkezdte az előkészítést. Ezek a feladatok
minimális mértékben fogják érinteni a környékbeli lakosok mindennapjait.
A „Bucka-tó Kármentesítése” projekt célja a Buckó-tó közvetlen környezetében elhelyezett ipari
hulladékok szennyezésből adódó kockázatok hatósági előírások szerinti megszüntetése. A projekt
feladata a környezetre veszélyt jelentő hulladék elszállítása, a szennyezett talajvíz megtisztítása,
területrendezés, környezetvédelmi ellenőrző (monitoring) rendszer kialakítása és működtetése.
A kivitelező fokozott figyelmet fordít arra, hogy a kármentesítési munkálatok, és különösen a
kiszállítás a lakosság zavarásának minimalizálásával valósuljon meg. Ennek érdekében a kivitelező a
kellemetlen hatások csökkentését szolgáló műszaki megoldásokat dolgozott ki. A Bucka területén a
kármentesítéssel egy időben zajlik a nemrég elindított csatornaépítés, amely kapcsán az Önkormányzat
kiemelt figyelmet fordít a projektek koordinálására és ellenőrizésére, így csökkentve a lakosság
terheit, illetve a két projekt zavartalan kivitelezését. A lakosságot bármilyen módon zavaró munka
hétköznapokon 7-16 között várható, hétvégi munkavégzés nem tervezett.
Várható kármentesítési munkavégzés 2013 év végéig:
munkaterület körbekerítése – a kivitelező a tó dél-nyugati oldalát (Lombos utca felől)
biztosítja lakossági használatra, a többi részen megszűnik ez a funkció;
munkaterület felmérése, előkészítése a munkálatokra, zárt előkezelő-csarnok kialakítása;
kiszállítási útvonal megerősítése (Emelkedő út);
érintett magáningatlanok műszaki állapotfelmérése – amelyről az érintett lakosok személyre
szóló tájékoztatást kapnak.
A kiszállítási útvonal lakosainak külön köszönjük az elkövetkezendő időszakban tanúsított türelmét és
együttműködését. Fontosnak tartjuk, hogy a kivitelező óvatossága mellett a helyi lakosok már most
fokozott figyelemmel legyenek az utcai közlekedésre, illetve a gyermekekre a megnövekvő
gépkocsiforgalomból adódó balesetek megelőzése érdekében.
A lakosságot a jövőben is folyamatosan tájékoztatjuk az őket érintő témákban.
További információ:
buckato@szigetszentmiklos.hu; www.bucka-to.hu
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
2310, Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.
tel.: +36-24/505-505
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
+36-40/638-638

