Mišrių (likusių po rūšiavimo) komunalinių atliekų tvarkymas
Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos,
kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T-166 patvirtintų
Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 7 priede nurodytas mišrių (likusių po
rūšiavimo) komunalinių atliekų sąrašas.
MIŠRIŲ (LIKUSIŲ PO RŪŠIAVIMO) KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SĄRAŠAS:
1. Sauskelnės
2. Popieriniai rankšluosčiai
3. Servetėlės
4. Tualetinis popierius
5. Vienkartinės nosinės
6. Drabužiai
7. Tekstilės gaminiai
8. Avalynė (batai, basutės ir kt.)
9. Pelenai
10. Sąšlavos
11. Maisto atliekos
Mišrių (likusių po rūšiavimo) komunalinių atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio
ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.
Į mišrių komunalinių atliekų konteinerius negalima mesti žolės, karštų pelenų (šaltus
– galima), statybinių, pakuočių, pavojingų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Į mišrių
komunalinių atliekų konteinerius galima mesti tik tas atliekas, kurių negalima perdirbti ar
pakartotinai panaudoti.
Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės griežtai draudžia didelių
gabaritų atliekas bei naudotas padangas mesti į mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ar kitus
šioms atliekoms neskirtus konteinerius ir palikti šalia jų.
Turintys galimybę stambiąsias atliekas gabenti patys, jas turėtų vežti į stambiųjų ir
kitų atliekų surinkimo aikšteles, Alytaus mieste esančias Alovės g. 6B, ir Putinų g. 3A.
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.
Alytaus miesto gyventojams ir įmonėms sudarytos sąlygos tinkamai rūšiuoti atliekas.
Jie atliekas gali mesti į įvairaus dydžio šioms atliekoms skirtus konteinerius: individualių namų
gyventojai aptarnaujami 0,12 m3 ir 0,24 m3 talpos, daugiabučių namų atliekų turėtojai – 1,1 m3,
juridiniai asmenys, turintys nuosavas teritorijas, – 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3 talpos mišrių
komunalinių atliekų konteineriais.

Mišrios komunalinės atliekos iš individualių namų šaltuoju metų periodu (t. y., nuo
spalio 1 d. iki balandžio 30 d.) yra vežamos vieną kartą per mėnesį, o šiltuoju metų periodu (t. y.,
nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.) – du kartus per mėnesį.
Mišrios komunalinės atliekos iš daugiabučių namų bendrojo naudojimo konteinerių
vežamos kiekvieną dieną, išskyrus Šv. Kalėdų ir Šv. Velykų pirmas dienas.
Mišrios komunalinės atliekos iš juridinių asmenų, turinčių nuosavas teritorijas,
vežamos visus metus vieną kartą per savaitę.
Keturis kartus per metus (žiemą, pavasarį, vasarą, rudenį) Alytaus regioniniame
nepavojingų atliekų sąvartyne atliekami šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo
darbai.
Atliekų turėtojai turintys individualius mišrių komunalinių atliekų konteinerius visą
laiką turi laikyti savo namų valdose ir tik atliekų surinkimo dieną jie turi būti išstumiami prie gatvės
ar kelio, kuriuo organizuojamas atliekų surinkimas.
Mišrias komunalines atliekas surenka ir veža, netinkamą naudoti ir (ar) sugadintą
konteinerį keičia ar suremontuoja įstatymų nustatyta tvarka parinktas atliekų vežėjas. Alytaus
miesto savivaldybėje atliekų vežėjas yra UAB „Ekonovus“ (Regiono vadovas Gintarė Pocevičiūtė,
Naujoji g. 29 A, Alytus, tel. (8 315) 75 599, (8 315) 75 646, (8 655) 83 656, el. p.
alytus@ekonovus.lt).
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimu Nr. T-214 (2017-02-09,
Nr. T-38 ir 2017-06-29, Nr. T-227 aktuali redakcija) nuo 2009-07-01 Alytaus miesto savivaldybėje
įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Tai
yra privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje.

