AcÈ›iune de igienizare pe lacul GoleÈ™ti!
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AdministraÈ›ia BazinalÄƒ de ApÄƒ ArgeÈ™ ? Vedea a desfÄƒÈ™urat noi acÈ›iuni de igienizare È™i întreÈ›inere a lacurilo
din admimistrare. Cea mai amplÄƒ acÈ›iune a avut loc pe lacul GoleÈ™ti, acesta fiind a doua acumulare, ca mÄƒrime constru
râul ArgeÈ™, dupÄƒ Vidraru, cu o suprafaÈ›Äƒ de 634 de ha È™i o lungime de 7 km.

AcÈ›iunea a fost realizatÄƒ de cÄƒtre 12 salariaÈ›i ai FormaÈ›iei IntreÈ›inere Cursuri de ApÄƒ Topoloveni È™i FormaÈ›iei
din cadrul Sistemului de GospodÄƒrire a Apelor ArgeÈ™. S-a lucrat pe parcursul a trei zile utilizându-se È™i utilaje
(buldoexcavator È™i tractor cu remorcÄƒ).

DeÈ™eurile, cele mai multe fiind pet-uri È™i materiale utilizate în construcÈ›ii, au fost colectate selectiv È™i transportate la
depozitul de deÈ™euri. Din acumularea GoleÈ™ti a fost adunatÄƒ o cantitate de peste 8 tone de gunoaie. De cele mai multe o
acestea ajung în lacuri fiind transportate de apÄƒ de pe malurile râurilor, acolo unde sunt ilegal depozitate de cÄƒtre persoane
iresponsabile È™i fÄƒrÄƒ spirit civic. Pentru AdministraÈ›ia BazinalÄƒ de ApÄƒ ArgeÈ™ Vedea, aceste acÈ›iuni înseamnÄ
mari, în timp ce problema de fond rÄƒmâne nerezolvatÄƒ.

Conform Legii Apelor, pentru protecÅ£ia resurselor de apÄƒ, se interzic:
?-aruncarea sau introducerea în orice mod, în albiile cursurilor de apÄƒ, în cuvetele lacurilor sau ale bÄƒlÅ£ilor, în Marea Ne
ÅŸi în zonele umede, precum ÅŸi depozitarea pe malurile acestora a deÅŸeurilor de orice fel;
- evacuarea de ape uzate, în apele subterane, lacurile naturale sau de acumulare, în iazuri, în bÄƒlÅ£i sau în heleÅŸtee;
- utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuÄƒrile ori scurgerile de ape fecaloid-menajere sau cu conÅ£inut
periculos;
- spÄƒlarea în cursuri de apÄƒ sau în lacuri ÅŸi pe malurile acestora a vehiculelor, autovehiculelor, a altor utilaje ÅŸi agrega
mecanice, precum ÅŸi a ambalajelor sau obiectelor care au conÅ£inut pesticide sau alte substanÅ£e periculoase;
- spÄƒlarea animalelor domestice dezinfectate cu substanÅ£e toxice în afara locurilor special amenajate în acest scop;
- aruncarea sau vÄƒrsarea în instalaÅ£ii sanitare sau în reÅ£ele de canalizare a reziduurilor petroliere sau a substanÅ£elor
periculoase;
- spÄƒlarea în cursurile de apÄƒ sau în lacuri, pe malurile acestora, pe diguri sau baraje a obiectelor de uz casnic, cu folosirea
substanÅ£elor chimice de orice fel.?

