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DĖL PRAŠYMO
 

 Atsakydami  į  Jūsų 2020-03-24 prašymą dėl antžeminės  konteinerinės  aikštelės  Nr.18
(288)  įrengimo  sodų  bendrijos  „Žaluma“  teritorijoje,  informuojame,  kad  atsižvelgdami  į  Jūsų
prašymą dėl mišrių komunalinių konteinerių skaičiaus padidinimo (iki šiol buvo numatyta įrengti du
1,1  m3   talpos  konteinerius,  skirtus  mišrioms  komunalinėms  atliekoms,  vieną  2,5  m3 talpos
konteinerį,  skirtą plastiko atliekoms, vieną 2,5 m3 talpos konteinerį,  skirtą popieriaus atliekoms,
vieną  1,8  m3 talpos  konteinerį,  skirtą  stiklui)  numatome  antžeminių  konteinerinėje  aikštelėje
pastatyti septynis 1,1 m3   talpos konteinerius, skirtus mišrioms komunalinėms atliekoms, vieną 2,5
m3 talpos  konteinerį,  skirtą  plastiko atliekoms,  vieną  2,5 m3 talpos  konteinerį,  skirtą  popieriaus
atliekoms, vieną 1,8 m3 talpos konteinerį, skirtą stiklui. Minimą antžeminę konteinerinę aikštelę Nr.
18 (288) numatoma įrengti šalia esamos aikštelės Žalumos g., Dūkštų sen. 

Administracijos direktorė Liucina Kotlovska

A. Švaikovska, (8 5) 240 13 77, el. paštas ana.svaikovska@vrsa.lt
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