Čaká nás jesenné upratovanie
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Petržalčania sa budú môcť opäť zbaviť nepotrebných starých vecí, najmä nábytku, matracov či
menšieho stavebného odpadu.
Počas najbližších deviatich víkendov rozmiestni samospráva v rámci jesenného čistenia Petržalky
veľkokapacitné kontajnery na 90 miestach (podľa harmonogramu jesenného čistenia) vždy v piatok,
odvážať ich bude nasledujúci pondelok, a to od 27. septembra do 25. novembra. Samospráva v tejto
súvislosti žiada obyvateľov, aby veľkorozmerný odpad pred uložením do kontajnera upravili na čo
najmenšiu možnú veľkosť a šetrili tak miestom. Stávalo sa totiž, že kontajnery boli pri odvoze
spolovice prázdne. Rovnako dôležité je aj to, aby ľudia neukladali veľkorozmerný odpad vedľa
kontajnera. Odprataním takéhoto odpadu vznikajú mestskej časti dvakrát vyššie náklady, takže bude
nútená pristaviť buď menej kontajnerov alebo ich rozmiestniť menej často. Samospráva upozorňuje aj
motoristov, aby nevhodným parkovaním áut nebránili bežnej manipulácii s veľkorozmerným
kontajnerom.
Petržalka chce aj takýmto spôsobom umožniť obyvateľom jednoducho a rýchlo zbaviť sa starých a
nepotrebných vecí.
Chce tak predísť zbytočnému znečisťovaniu okolia, pretože najmä staré kusy nábytku a matrace
voľne položené pri kontajnerových stojiskách často končia v rukách bezdomovcov a následne
vytvárajú nepekné scenérie po celej mestskej časti. Okrem tejto možnosti majú obyvatelia možnosť
likvidovať iný ako komunálny ť odpad počas celého roka aj v Zbernom dvore na Čapajevovej ulici, a to
na základe preukázania sa trvalým bydliskom v Petržalke, resp. objednať si pristavenie
veľkokapacitného kontajnera aj mimo jesenného čistenia organizovaného mestskou časťou.
.....
Harmonogram pristavovania veľkokapacitných kontajnerov
27. septembra (piatok) pristavenie - 30. septembra (pondelok) odvoz
Tematínska 6-8,Topoľčianska 18-20,Topoľčianska 1-3, Brančská 1, Holíčska 7-9, Holíčska 34-36,
Smolenická 8-10, Šintavská 8, Budatínska 16, Strečnianska 5-7.
4. októbra (piatok) pristavenie - 7. októbra (pondelok) odvoz
Budatínska 27 (ku kontajnerovému stanovišťu), Budatínska 37-41, Znievska 6-8, Znievska 11,
Znievska 21-23, Lietavská 9-13, Vyšehradská 1-3, Vyšehradská 25, Beňadická 2-4, Beňadická 13-15.
(Informácia o ostatných lokalitách bude v budúcom čísle PN.)

