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Circuitul gunoaielor în natură
Despre circuitul apei în natură am învățat în clasele primare. Problema
este că circuitul gunoaielor în natură a început să ne pară la fel de
natural precum cel al apei, cu care se împletește organic. Sau, mai
corect spus, anorganic. Apa însoțește îndeaproape viața omului, iar
gunoiul produs de om distruge viața din ape. “Suntem chit”. Circuitul
pare că s-a închis. Deșeurile sunt adesea depozitate ilegal pe marginea
cursurilor de ape. Asta când nu sunt de-a dreptul aruncate în râuri de
cetățanii mai scrupuloși. Regăsim bilanțul, din sute de PET-uri și pungi,
în lacurile de acumulare sau sute de kilometri în aval.
Urmărind circuitul apei în natură alăm că, într-o anume etapă, apa se
evaporă. Problema este că circuitul deșeurilor, în aceeași natură, nu
a consacrat o verigă în care gunoaiele ajung la cer și se transformă în
nori diafani sau ninsori frumoase, numai bune de pus pe Instagram.
Plasticul, uleiul ars sau alte mizerii ajung în cele din urmă în farfuriile
și paharele noastre. Și ele tot din plastic. Un material care dispare
în multe sute de ani. Voi realizați că un PET care plutește la malul
Dunării, se va bucura de un destin “de câteva ori mai secular” decât al
stejarilor seculari la umbra cărora se leagănă el acum?

Cum puteți interveni voi în circuitul gunoaiElor în
natură? Luptând împotriva depozitărilor ilegale.
Vi se întâmplă să surprindeți pe cineva aruncând deșeuri pe
malurile cursurilor de apă? Nu este cazul să vă luați la bătaie cu
omul. E suicient să faceți câteva fotograii, care ulterior pot duce la
indentiicarea autorilor. Încercați să surprindeți oamenii sau numerele
de înmatriculare ale autovehiculelor din care se descarcă deșeurile,
apoi trimiteți o sesizare către Primărie și Garda de Mediu! Este
important să semnalați autorităților și locul cât mai exact unde ați
văzut depozitate gunoaiele.
Legea 211/2011 impune autorităților administrației locale să ridice
gunoaiele din zonele alate în administrarea lor. Garda de Mediu
veriică sesizările cu privire la încălcarea legislației în domeniul
protecției mediului, iar Poliția Locală aplică amenzile, care pot ajunge
până la 5000 de lei. Vă puteți gândi cu satisfacție la sumele astea,
atunci când vă zâmbește la poză cetățeanul aruncător de deșeuri.
De asemenea, potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanța de Guvern nr.
27/2001 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,
Autoritățile si instituțiile publice sesizate au obligația să comunice
petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrarii petiției,
răspunsul, indiferent daca soluția este favorabilă sau nefavorabilă.
Așa că și voi, împreună cu Primăriile și Garda de Mediu, puteți
întrerupe circuitul gunoaielor în natură.

