SAJTÓKÖZLEMÉNY
ZIRC VÁROS TERÜLETÉN LÉVŐ TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK LERAKÓ, MINT SZENNYEZŐ
FORRÁS, ÉS A LERAKÓ ÁLTAL OKOZOTT SZENNYEZÉS MEGSZÜNTETÉSE

2013 / október / 02
A Zirc Városi Önkormányzat 1.382.946.800 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Környezet és
Energia Operatív Program keretén belül a KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 azonosító számú, „Zirc város
területén lévő települési szilárd hulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott
szennyezés megszüntetése” című projekt megvalósítására a „Szennyezés lokalizációja települési szilárd
hulladék-lerakók területén” tárgyú felhívás keretében
Zirc Városi Önkormányzat 2012. október 5-én aláírt Támogatási Szerződés szerint 1.382.946.800 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert a települési szilárd hulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott
szennyezés megszüntetésének megvalósítására.
A zirci települési szilárd hulladék lerakó 1960-tól 1996-ig üzemelt, 5 település települési szilárd hulladéka került
ide beszállításra. A lerakó egy volt homokbánya területén alakult ki oly módon, hogy a területen először illegális
hulladéklerakás folyt, majd a bánya hulladéklerakóként került kijelölésre. Az ezt követő időszakban az
Önkormányzat által szervezett módon került sor a hulladék lerakására, zárt kerítés hiánya miatt egyéni lerakási
tevékenységre is volt lehetőség.
A projekt célkitűzései:
- a felszín alatti víz szennyezettségének csökkentése a szennyezett terület kármentesítésével, beavatkozás
elvégzésével, a vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelően, az ott rögzített, megfelelő kármentesítési
célértékekre,
- a szennyezőforrásból származó bevezetés megszüntetése hulladéktest felszámolásával / lokalizációjával
A lerakó jellemzői a következők szerint foglalhatók össze:
- Elhelyezkedése: Zirc város belterületén
- Hulladéklerakó területe: 23.456 m2
- Hulladékmennyiség: 152.590 m3
- Közvetetten érintett lakosság: 7082 fő
Kedvezményezett: Zirc Városi Önkormányzat
Közreműködő Szervezet: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
Projekt azonosító száma: KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003
Kivitelező: Bácska-STR 2013 Zirc Konzorcium
Vezető tag: Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.)
Tag: STRABAG-MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (INFOPARK D. Épület))
Kivitelezés ideje: 2013.07.30-2015.05.01.
A projektről bővebb tájékoztatást az Önkormányzat lent megadott elérhetőségein kaphat.
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