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Vrsar: Reciklažno dvorište u Gradini pred
otvaranjem – za Vrsarane uskoro besplatno
odlaganje 48 vrsta otpada
Poreština, 06.10.2020. (06:00)

Projekt izgradnje vrsarskog reciklažnog dvorišta ukupno je vrijedan približno 3,95
milijuna kuna

Općina Vrsar će vrlo skoro učiniti značajan korak za pravilno
zbrinjavanje otpada, stopiranje divljih deponija i zaštitu okoliša.
Naime, novo reciklažno dvorište u Gradini je pred otvaranjem, a
ovdašnjim će stanovnicima omogućiti besplatno odlaganje čak 48
vrsta otpada. Svi su radovi kompletirani i 15. srpnja je za ovaj
objekt ishodovana uporabna dozvola. „Otvaranju portuna” prethodi
još samo upis u Očevidnik reciklažnih dvorišta, za što je zahtjev
predan 7. rujna. Objektom će upravljati komunalno poduzeće
Usluga Poreč d.o.o, s kojim je Općina Vrsar krajem srpnja
potpisala adekvatni ugovor, doznajemo od općinskog načelnika
Ivana Geromette.
Projekt izgradnje vrsarskog reciklažnog dvorišta ukupno je vrijedan
približno 3,95 milijuna kuna, dok su prihvatljivi troškovi 3,75
milijuna kuna. Iz Kohezijskog fonda Europske unije odobreno je
financiranje 85 posto prihvatljivih troškova, odnosno 3,19 milijuna
kuna. Ostatak od 15 posto prihvatljivih i ostalih troškova bit će
podmiren iz proračuna Općine Vrsar. Provedba ovog projekta
započela je 21. ožujka prošle godine, potpisivanjem ugovora o
sufinanciranju između Ministarstva zaštite okoliša i energetike,
Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti te Općine Vrsar.
U spomenutom je ugovoru propisano trajanje provedbe od 15
mjeseci, odnosno do 21. lipnja ove godine.

Provedba ovog projekta započela je 21. ožujka prošle godine

Projektiranje objekta i nadzor povjereni su tvrtkama iz Poreča Singrad d.o.o. i Istra inženjering d.o.o, dok je radove izvela tvrtka
Bistra d.o.o. iz Đurđevca. Sama izgradnja započela je u listopadu
2019, s rokom dovršetka do svibnja ove godine, koji je, međutim,
zbog problema uzrokovanih pandemijom koronavirusa nemogućnosti dobave materijala i provedbe planirane organizacije
rada na gradilištu, produžen za dodatnih šest mjeseci, do 21.
prosinca.
- Reciklažno dvorište u Gradini prostire se na površini od oko dvije
tisuće četvornih metara. Tu će biti moguće odlagati 48 vrsta
različitog otpada, među kojima je i razni opasni otpadpop ut
lijekova, kiselina, lužina, boja, pesticida, salonitnih ploča i drugog.
Mjesta će biti i za glomazni ili opasni otpad koji je dosad nerijetko
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završavao u prirodi ili su ga ljudi godinama čuvali u svojim
garažama i podrumima, ne znajući točno gdje ga pravilno odložiti.
Novo reciklažno dvorište će imati sve sigurnosne standarde
potrebne za čuvanje takve vrste otpada, istaknuo je načelnik
Gerometta, precizirajući da će ga žitelji Općine Vrsar koristiti bez
naknade.

Projektiranje objekta i nadzor povjereni su tvrtkama iz Poreča - Singrad d.o.o. i
Istra inženjering d.o.o, dok je radove izvela tvrtka Bistra d.o.o. iz Đurđevca.

Od početka ove godine u sklopu projekta je održano nekoliko
tribina i radionica za informiranje građana svih životnih dobi o
pravilnom zbrinjavanju otpada i načinu korištenja reciklažnog
dvorišta. Građani Vrsara su se tako imali prigodu educirati krajem
veljače u centru MORE-MORE, a stanovnici ostalih naselja krajem
srpnja u prostorijama Mjesnog odbora Gradina. Tijekom ljeta je
održana i radionica za djecu u dječjem ljetnom kampu Vrsar.
Općinskog načelnika smo na koncu pitali je li Općina Vrsar dosad
imala problema s načinom na koji su građani odlagali otpad te
kakav je ovog projekta za područje Vrsara i ovdašnje stanovnike.
Nažalost, svjedoci smo svakodnevnog nemara i nebrige
pojedinaca koji svoj otpad odlažu u okoliš, ne mareći za posljedice.
Na to ukazuje i činjenica da je ovog proljeća Općina provela akciju
otkrivanja i saniranja divljih odlagališta, u kojoj je detektirano čak
18 divljih odlagališta koje je Općina zatim i sanirala putem svog
komunalnog poduzeća Montraker d.o.o. Otvaranjem i stavljanjem u
funkciju reciklažnog dvorišta doprinijet ćemo smanjenju odlaganja
problematičnog otpada, manjih količina glomaznog otpada i drugih
korisnih sastavnica komunalnog otpada u spremnike za miješani
komunalni otpad,. Sve će to rezultirati smanjenjem smeća i
opasnog otpada u okolišu, čime će se povećati kvaliteta života i
zdravlja stanovništva te podići svijest građanstva o nužnosti i
potrebi očuvanja prirode i zdravlja okoliša, zaključio je Gerometta.
(Napisala: Kristina Flegar, foto: D. Požarić)

Reciklažno dvorište u Gradini pred otvaranjem

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradini je sad pred samim
ciljem, no treba reći i da realizacija ovog projekta nije protekla
bez negodovanja dijela građana, o čemu je Parentium.com
izvještavao. Smatrajući da je Općina Vrsar uvrstila ovaj objekt u
plansku dokumentaciju bez konzultacija s njima i Mjesnim
odborom Gradina, ovdašnji stanovnici i njihovi susjedi iz
najbližih sela na proljeće 2019. godine su održali javni skup i
potpisali su peticiju na kojoj se našlo 188 imena. Izrazili su
svoju zabrinutost zbog izloženosti odabrane parcele oborinskim
vodama, činjenica da je udaljena svega stotinjak metara od
prvih kuća te da će na njoj biti skladištene potencijalno opasne i
otrovne tvari. Nadali su se da će Općina pokazati razumijevanje
i naći pogodniju lokaciju za reciklažno dvorište, što se na koncu
nije dogodilo.
Općinski načelnik Ivan Gerometta tada je isticao da je projekt,
vođen sukladno zakonu, u tom trenutku već bio u visokom
stupnju realizacije, a osim sredstava iz Fonda za zaštitu
okoliša, od države je dobiveno zemljište vrijedno pola milijuna
kuna. Prostorni plan je radi toga mijenjan 2017. godine, a radne
su verzije prošle i javni uvid i javnu raspravu, sve su primjedbe
obrađene i za izmijenjeni su plan glasali svi vijećnici, podsjetio
je istom prigodom načelnik. Upitan raspolaže li Općina
dokumentima stručnjaka koji potvrđuju da zdravlje ljudi i okoliš
neće biti ugroženi, odgovorio je potvrdno, napominjući da to
dokazuje već činjenicada su projekt prihvatili Fond za zaštitu
okoliša i resorno Ministarstvo.
-Raspolažemo Mišljenjem nadležnog Odjela za održivi razvoj
Istarske županije, a to potvrđuje i činjenica da takva reciklažna
dvorišta nisu na popisu objekata i djelatnosti (...) za koje je
potrebno provesti postupak ocjene utjecaja na okoliš. Isto tako,
kroz prijavu projekta na natječaj detaljno je valjalo opisati način
kako će se putem reciklažnog dvorišta poboljšati stanje u
okolišu, odgovorio je tada načelnik.

