Pavojingų atliekų tvarkymas
Pavojingosios atliekos – atliekos, kurios pasižymi viena ar keliomis pavojingomis
savybėmis, nurodytomis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 priede: sprogstamosios, oksiduojamosios,
labai degios, degios, dirginančios, kenksmingos, toksiškos, kancerogeninės, ėdžios, infekcinės,
toksiškos reprodukcijai, mutageninės, atliekos, kurios nuo sąlyčio su vandeniu, oru ar rūgštimi
išskiria toksiškas arba labai toksiškas dujas, jautrinančios ir kt.
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T-166 patvirtintų
Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 3 priede nurodytas pavojingų buities atliekų
sąrašas.
Pavojingos buities atliekos:
1. Išeikvotos baterijos ir akumuliatoriai
2. Pasenę vaistai
3. Pasenę buities chemijos produktai
4. Lakų, dažų, klijų, tirpiklių, skiediklių atliekos
5. Tara (pakuotės) nuo dažų, ploviklių, cheminių medžiagų
6. Panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos
7. Gyvsidabrio turinčios atliekos (termometrai, liuminescensinės lempos)
8. Trąšų, augalų apsaugos priemonių, agrochemijos atliekos
9. Pasenę gesintuvai, aerozolių balionėliai
10. Kitos pavojingos buities atliekos
Pavojingų buities atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio
atliekų sąrašo.
Pavojingas buities atliekas (išskyrus pasenusius vaistus) galima pristatyti ir priduoti
didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, esančiose:
Eil.
Nr.

1.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo
aikštelės adresas
Putinų g. 3A, Alytus

Darbo laikas

Aikštelė atidaryta:
II-VI 9.00 ‒ 18.00

Atsakingo asmens
vardas, pavardė,
telefono numeris
Aikštelės vadovas
Gintautas
Zakarevičius,
tel. (8 618) 06 220

2.

Karjero g. 2, Takniškių km., Alovės
sen., Alytaus r. (Alytaus regiono
nepavojingų atliekų sąvartyne),

Aikštelė atidaryta:
I-VII 8.00 ‒ 20.00

Aikštelės vadovas
Benius Motiejūnas,
tel. (8 618) 80 494

Iš miesto gyventojų visos buityje susidariusios pavojingos 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 mokamas tam tikras mokestis.
Pavojingas buities atliekas galima pristatyti tiesiogiai pavojingų atliekų tvarkytojui
UAB „Toksika“, Takniškių kaimas,
LT-62188, Alytaus raj.
Tel.: (8~315) 50 029, faks.: (8~315) 50 029,
El. p. alytus@toksika.lt
www.toksika.lt
Vaistus, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, galima pristatyti į artimiausią vaistinę.
Pavojingų atliekų surinkimą ne rečiau kaip du kartus per metus apvažiavimo būdu
pagal su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru sudarytą sutartį vykdo UAB „Žalvaris“.
Baterijų surinkimo vietas Alytaus mieste galima rasti interneto tinklapiuose:
http://www.zalvaris.lt/bateriju-surinkimo-vietos/;
http://www.epa.lt/Atlieku-surinkimo-vietu-paieska/
http://www.emp.lt/mesk-i-konteineri/vietos/Alytus.

