Statybos ir griovimo atliekų tvarkymas
Komunalinių atliekų sraute susidarančios statybos ir griovimo atliekos – tai atliekos,
susidarančios atliekant smulkius patalpų statybos (griovimo) ar remonto darbus, kuriems vykdyti
teisės aktų nustatyta tvarka nėra privalomas statybos leidimas ar rašytinis pritarimas statinio
projektui.
Statybos ir griovimo atliekos tai – betonas, plytos, mineralinė, akmens ir stiklo vata,
gipso, izoliacinės, statybinės medžiagos, ruberoidas, plastikas, stiklas, popierius iš statybų, sukietėję
dažai, lakai, dažyti, lakuoti paviršiai, čerpių ir keramikos gaminiai, šiferis, putų polistirolas, dujų
silikato, betoniniai, keramzitbetonio, silikatiniai ir betoniniai blokeliai, grindų dangos, mediena iš
statybų, namų ūkio santechnikos įrenginiai (vonios, kriauklės, praustuvai ir kt.).
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T-166 patvirtintų
Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 6 priede nurodytas statybos ir griovimo
atliekų sąrašas.
STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ SĄRAŠAS
Statybos ir griovimo atliekos:
1. Betonas
2. Plytos
3. Mineralinė, akmens ir stiklo vata
4. Gipso izoliacinės statybinės medžiagos
5. Ruberoidas
6. Plastikas, stiklas, popierius iš statybų
7. Sukietėję dažai, lakai
8. Dažyti, lakuoti paviršiai
9. Čerpių ir keramikos gaminiai
10. Šiferis
11. Putų polistirolas
12. Dujų silikato, betoniniai, keramzitbetonio, silikatiniai ir betoniniai blokeliai
13. Linoleumas
14. Grindų dangos
15. Mediena iš statybų
16. Namų ūkio santechnikos įrenginiai (vonios, kriauklės, praustuvai ir kiti )
17. Kanalizacijos, vandentiekio vamzdžiai ir jų jungiamosios dalys
Statybos ir griovimo atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio
atliekų sąrašo.
Šiferis už nustatytą tarifą priimamas Alytaus regioniniame sąvartyne, Karjero g. 2,
Takniškių k., Alovės sen., Alytaus rajone.
Smulkaus remonto metu susidariusias statybines atliekas draudžiama mesti į mišrių
komunalinių ar pakuočių atliekų konteinerius ar palikti šalia jų. Miesto gyventojai statybines ir
griovimo atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje, sudėti į
patvarius maišus ar dėžes ir pristatyti į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę (vienu
metu į aikštelę galima pristatyti ne daugiau kaip 300 kg statybinių atliekų).

Eil.
Nr.

1.

Aikštelės adresas

Alovės g. 6B, Alytus

Darbo laikas

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

Atsakingo asmens
vardas, pavardė,
telefono numeris
Aikštelės vadovas
Valdas Perlys
tel. (8~672) 16 878

13.00‒ 14.00
2.

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
3.

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

Vidutinių ir stambių įmonių bei asmenų statybines ir griovimo atliekas, kurios
susidaro statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kai tokiems darbams
reikalingas statybos leidimas ar rašytinis pritarimas statinio projektui, tvarko atliekų tvarkytojai,
nustatyta tvarka turintys teisę teikti tokių atliekų tvarkymo paslaugas, vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis,
pagal individualias sutartis.
Tokiais atvejais reikia:
1. Sudaryti sutartį su statybines atliekas renkančia įmone, kuri už nustatytą mokestį
šias atliekas pristato į Alytaus regioninį sąvartyną. Alytaus regione statybines atliekas renka UAB
„Ekonovus“ (Regiono vadovas Gintarė Pocevičiūte, Naujoji g. 29 A, Alytus, tel. (8 315) 75 599, (8
315) 75 646, (8 655) 83 656, el. p. alytus@ekonovus.lt).
2. Pristatyti statybines atliekas į Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyną
(Karjero g. 2,Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r.) sumokant nustatytą mokestį.

