Didelių gabaritų atliekų tvarkymas
Didelių gabaritų atliekos tai – seni baldai (kėdės, lovos, spintos, stalai, komodos ir
kt.), langų stiklai ir rėmai, durys, dviračiai, kilimai, radiatoriai, naudotos padangos, automobilinės
kėdutės, vežimėliai, talpos ir kitos buityje susidarančios didelių matmenų atliekos.
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T-166 patvirtintų
Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 5 priede nurodytas didelių gabaritų atliekų
sąrašas.
DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SĄRAŠAS
Didelių gabaritų atliekos:
1. Seni baldai (kėdės, lovos, spintos, stalai, komodos ir kt.)
2. Langų rėmai ir stiklai
3. Durys
4. Dviračiai
5. Kilimai
6. Radiatoriai
7. Naudotos padangos
8. Automobilinės kėdutės
9. Vežimėliai
10. Talpos ir kitos buityje susidarančios didelių matmenų atliekos
Didelių gabaritų atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio
atliekų sąrašo.
Didelių gabaritų atliekas galima pristatyti ir priduoti didelių gabaritų ir kitų atliekų
surinkimo aikštelėse, esančiose:
Eil.
Nr.

Aikštelės adresas

Darbo laikas

Atsakingo asmens
vardas, pavardė,
telefono numeris

1.

Alovės g. 6B, Alytus

Aikštelė atidaryta:

(8~672) 16 878

II-VI 9.00 ‒ 18.00

Aikštelės vadovas
Valdas Perlys

Aikštelė atidaryta:

Aikštelės vadovas
Gintautas
Zakarevičius,

2.

Putinų g. 3A, Alytus

II-VI 9.00 ‒ 18.00

tel. (8 618) 06 220

3.

Karjero g. 2, Takniškių km., Alovės

Aikštelė atidaryta:

Aikštelės vadovas

sen., Alytaus r. (prie Alytaus regiono
nepavojingų atliekų sąvartyno),

I-VII 8.00 ‒ 20.00

Beniuss Motiejūnas,
tel. (8 618) 80 494

Iš miesto gyventojų visos buityje susidariusios didelių gabaritų atliekos aikštelėse
priimamos nemokamai.
Atliekos priimamos ir iš nedidelių įmonių bei organizacijų. Šios atliekos traktuojamos
kaip gamybinės, susidariusios vykdant tam tikrą veiklą, todėl už jas reikia sumokėti.
Daugiabučių ar individualių namų gyventojai susidarančias didžiąsias atliekas turi
pristatyti į artimiausias stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles.
UAB Ekonovus už nustatytą mokestį atlieka didelių gabaritų atliekų išvežimą iš
fizinių ir juridinių asmenų. Dėl paslaugos užsakymo reikia kreiptis į UAB Ekonovus Alytaus
padalinį, Naujoji g. 29A, Alytus, Tel. Nr. 8-655-97498.
Draudžiama didelių gabaritų atliekas, naudotas padangas mesti į mišrių komunalinių
atliekų, antrinių žaliavų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų.
Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusios
netinkamos naudoti padangos turi būti paliekamos variklinių transporto priemonių techninę
priežiūrą ir remontą atliekančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka.

