Сумње да се на депонији у
Лапову складишти азбестна
прашина
Одборник владајуће коалиције у Лапову Зоран Станковић поднео
је пријаве инспекцији за заштиту животне средине и полицији –
због сумње да се на депонији у Лапову складишти азбестна
прашина.
Милан Никић, Извор: Н1
Одборник радикала у Скупштини општине Лапово Зоран Станковић,
који је на власти заједно са напредњацима, тврди да су му
грађани и петорица радника Регионалне депонија отпада АСА ФЦЦ
у Врбаку потврдило да се годинама непрописно одлаже азбестна
прашина, азбестни плочасти материјали и непознате хемикалије.
“Ја сам добио обавештење од грађана Лапова да се нешто довози,
а касније и од запослених који су уплашени за своје здравље.
Не могу да изађу пред камере јер се плаше за своју
егзистенцију. Они дуже време, према мојим сазнањима истоварају
канцерогени материјал”, изјавио Зоран Станковић.
Службеник обезбеђења депоније АСА ФЦЦ изашао је на
саобраћајницу Лапово-Свилајнац и тражио прекид снимања, али се
повукао после консултација са шефом. У дирекцији фирме у
Лапову били су без коментара, али су усмено рекли да имају
дозволу да депонују азбест. Лаповци траже хитну реакцију
државних органа.
“На депонију Врбак стижу камиони и дању и ноћу, непознатог
порекла, са отпадом ког се плаше грађани, да је канцероген и
штетан по здравље”, изјавио је Мирослав Станојловић из Лапова.
“Очевидац сам разноразних транспорта који долазе. Сумњам да ту
има неких терета који се крију од јавности, за које знају неки

људи”, изјавио је Драгослав Мујковић, такође из Лапова.
Одборник истиче да на депонији Врбак азбест у расутом стању
стиже из Свилајнца и истовара се, уместо да буде у посебним
спремницима.
“Треба да имају специјалне контејнере за то, који треба овде
само да се допреме а после да се возе у Винчу а после у
Немачку у неко посебно складиште, испод неке планине”, изјавио
је одборник Станковић.
У општини Лапово не желе да коментаришу дешавања на депонији.
Грађани Лапова и одборник Станковић сачекаће налазе инспекције
за заштиту животне средине, али и потезе полиције око отпада
на депонији Врбак. Ако резултата не буде, они најављују мирне
протесте испред депоније.
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