Biologiškai suyrančių atliekų tvarkymas
Biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti
suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu.
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T-166 patvirtintų
Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nurodytas rekomenduojamų
kompostuoti namų sąlygomis atliekų sąrašas.
REKOMENDUOJAMŲ KOMPOSTUOTI NAMŲ ŪKIO SĄLYGOMIS BIOLOGIŠKAI
SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ, ĮSKAITANT ŽALIĄSIAS ATLIEKAS, SUSIDARANČIAS
BENDRO NAUDOJIMO IR PRAMONĖS TERITORIJOSE, SĄRAŠAS

Kompostavimui tinkamos atliekos
Buities atliekos
Sodo atliekos
Maisto
atliekos
(negyvūninės Sodo atliekos – augalų
kilmės) – vaisių ir daržovių lapai;
gabaliukai;
nupjauta žolė;
vaisių ir daržovių žievės;
smulkios šakos;
kiaušinių lukštai;
jaunos piktžolės (be
arbatos pakeliai;
subrendusių sėklų);
kavos tirščiai bei jų filtrai.
sena vazonų žemė;
Kartonas
ir
kiti
popieriaus kitos atliekos – triušių,
gaminiai, suplėšytas popierius, vištų, arklių, karvių
kiaušinių dėklai.
mėšlas.
Naminių graužikų (žiurkėnų, jūrų
kiaulyčių) natūralūs pakratai.

Kompostavimui netinkamos
atliekos
Mėsa, žuvis, riebalai, kaulai,
pieno produktai, plastikinės arba
sintetinės atliekos, sergantys
augalai, šunų bei kačių fekalijos,
piktžolės, turinčios subrendusių
sėklų,
skerdienos
atliekos,
sauskelnės, laikraščiai, žurnalai.

Rekomenduojamų kompostuoti namų ūkio sąlygomis atliekų sąrašas yra informacinio
pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.
Individualių namų savininkai, kurie turi galimybes žaliąsias atliekas kompostuoti, turi
tai daryti komposteryje, savo privačioje valdoje specialiai tam skirtoje vietoje ar bendruose kelių
individualių namų ūkių kompostavimo įrenginiuose su kitomis rekomenduojamomis kompostuoti
atliekomis.
Miesto gyventojai žaliąsias atliekas gali pristatyti ir nemokamai priduoti
kompostavimo aikštelėje arba artimiausioje didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėje:
Eil.
Nr.

Aikštelės adresas

Kompostavimo aikštelė

Darbo laikas

Atsakingo asmens
vardas, pavardė,
telefono numeris

1.

Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen.,
Alytaus r.

Aikštelė atidaryta:
I-VII 8.00 ‒ 20.00

Aikštelės vadovas
Valdas Bakšys,
tel. (8 646) 26 020

Didelių gabaritų ir kitų atliekų
surinkimo aikštelės
2.

Alovės g. 6B, Alytus

Aikštelė atidaryta:
II-VI 9.00 ‒ 18.00
Pietų pertrauka:

Aikštelės vadovas
Valdas Perlys
tel. (8~672) 16 878

13.00‒ 14.00
3.

Putinų g. 3A, Alytus

Aikštelė atidaryta:
II-VI 9.00 ‒ 18.00

Aikštelės vadovas
Gintautas
Zakarevičius,

Pietų pertrauka:

tel. (8 618) 06 220

13.00‒ 14.00
4.

Karjero g. 2, Takniškių km., Alovės
sen., Alytaus r.

Aikštelė atidaryta:

Aikštelės vadovas

I-VII 8.00 ‒ 20.00

Benius Motiejūnas,
tel. (8 618) 80 494

Pastaba : į Alovės g. ir Putinų g. esančias aikšteles galima pristatyti tik minkštos
būsenos žaliąsias atliekas (lapus, žolę, gėles ir t.t.), medžių šakas ir kelmus galima priduoti į
Takniškių k. esančią aikštelę.
Juridiniai asmenys žaliąsias atliekas gali pristatyti į kompostavimo aikštelę Karjero g.
2, Takniškių k. Alytaus raj.

