ATLIEKŲ PRIĖMIMO TVARKA ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖSE
(Tauragės regionas)
I. Bendrosios nuostatos
1. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse (toliau – ŽAKA): Tauragės ŽAKA (Kaupų k., Tauragės
r.), Jurbarko ŽAKA (Kalnėnų k., Jurbarko r.), Šilalės ŽAKA (Paneročio k., Šilalės r.), Pagėgių
ŽAKA (M. Jankaus g. 37, Pagėgiai), – atliekos priimamos tik Tauragės regiono fizinių ir juridinių
asmenų. Savivaldybės teritorijoje esančioje ŽAKA priimamos tik tos savivaldybės fizinių ir juridinių
asmenų atliekos.
2. Iš Tauragės regiono savivaldybių gyventojų į ŽAKA atliekos priimamos nemokamai.
3. Atliekos į ŽAKA iš juridinių asmenų priimamos tik sudarius atliekų šalinimo sutartį su UAB
Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru.
4. Į ŽAKA priimamos tik tos atliekos, kurios leidžiamos priimti pagal Žaliųjų atliekų kompostavimo
aikštelėms išduotus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (TIPK) arba Taršos
leidimus.
6. Atliekų priėmimo tvarka Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse parengta vadovaujantis Atliekų
tvarkymo taisyklėmis (Valst. Žin., 2011-05-12, Nr. 57-2721), ŽAKA aikštelėms išduotais
TIPK/Taršos leidimais ir Atliekų naudojimo ir šalinimo techniniu reglamentu.
II. Atliekų priėmimo ir kontrolės procedūros
7. Atvežtos atliekos patikrinamos ar gali būti priimamos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje
nepažeidžiant išduotame TIPK/Taršos leidime nustatytų sąlygų ir šios tvarkos.
8. Atliekas atvežęs Juridinis asmuo privalo pateikti užpildytą atliekų priėmimo deklaraciją, kurioje
nurodoma ši informacija:
•

Atliekų vežėjo (įmonės) pavadinimas ir automobilio valstybinis registracijos numeris

•

Atliekų įvežimo data

•

Atliekų (gamintojo) turėtojo pavadinimas

•

Atliekų susidarymo vieta (adresas)

•

Atliekų pavadinimas, kodas

•

Atliekų geografinis kodas ir kilmės kodas

•

Deklaracija turi būti pateikta vienu egzemplioriumi, pasirašyta atsakingo asmens už atliekų
pakrovimą (Atliekas išsiuntė) ir vairuotojo atvežusio atliekas (Atliekas atvežė), bei patvirtinta
juridinio asmens spaudu, išskyrus asmenis besiverčiančius individualia veikla.

9. Priėmę atliekas iš juridinių asmenų, atliekų priėmėjas grąžina pasirašytą deklaracijos kontrolinį taloną
patvirtinantį siuntos priėmimą.
10. Atliekos iškraunamos nurodytoje vietoje ir surūšiuojamos (žolė, lapai, mediena), iškrovimo vietą
nurodo ŽAKA aikštelės darbuotojas. Atliekas iškrauna pats jų turėtojas.
11. Atliekas krauti tam neskirtose vietose griežtai draudžiama.
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III. Atliekų priėmimo kriterijai
12. Reikalavimai priimamoms atliekoms:
• Atliekos priimamos nesupakuotos.
• Atliekos negali būti sumaišytos su kitomis atliekomis, kaip pvz.: plėvelė, plastmasė, stiklas ir
pan.
• Atliekos negali būti užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis, pvz.: dažyta mediena.
• Atliekose negali būti grunto, žemių, akmenų, kelmų, didesnių nei 40 cm (matuojant, bet kuria
kryptimi).
• Atliekose negali būti gyvulinės kilmės priemaišų.
13. Jei po žaliųjų atliekų išpylimo nustatomoma, kad atliekos neatitinka reikalavimų, vežėjas
nedelsiant savo jėgomis organizuoja visos partijos atliekų perrūšiavimą vietoje arba privalo jas
pasikrauti ir išsivežti.
IV. Atliekų svorio nustatymas ir registravimas
14. ŽAKA darbuotojas vizualiai nustato atvežtų atliekų kiekį (1m3 ≈ 0,6 t.). Juridinių asmenų
atvežtos atliekos sveriamos. (Tauragės ŽAKA visos atvežtos atliekos sveriamos).
15. Aikštelės darbuotojas registruoja gautas atliekas atliekų apskaitos žurnale.
V. Atliekų grąžinimo atliekų siuntėjui atvejai ir tvarka.
16. Atvežtos atliekos nepriimamos ir/ar grąžinamos siuntėjui/vežėjui, jei:
 atliekos susidarė ne Tauragės r., Šilalės r., Jurbarko r. ir Pagėgių savivaldybėse;
 atliekos neįtrauktos į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės priimamų atliekų sąrašą;
 pristatytos atliekos yra sumaišytos su kitomis atliekomis.
 juridinis asmuo nėra sudaręs sutarties su UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru.
 nepateikiama atliekų priėmimo deklaracija (taikoma juridiniams asmenims) arba
nenurodoma atliekų priėmimo dokumentuose visa prašoma informacija.
17. Už saugų į ŽAKA nepriimtų atliekų sutvarkymą atsako atliekų turėtojas (vežėjas).
18. Atsisakius priimti atliekas, informuojama Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento
Tauragės/Šilalės/Pagėgių rajono agentūra ar Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento
Jurbarko rajono agentūra.
VI. Reikalavimai darbų saugai ir aplinkos apsaugai
19. Atliekų turėtojai (vežėjai) privalo laikytis atliekų priėmimo į ŽAKA tvarkos, vadovautis
informaciniais ženklais, vykdyti darbuotojų nurodymus.
20. Atliekos į ŽAKA vežamos dengtomis mašinomis.
21. Atliekos turi būti vežamos saugiomis, techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis.
22. Atliekų turėtojas turi pasirūpinti, kad iš pristatytų atliekų netekėtų jokie skysčiai, pervežamos
atliekos nedulkėtų ir nevirstų per transporto priemonės šonus ar priekabos bortus.
23. ŽAKA teritorijoje naudoti atvirą ugnį, rūkyti draudžiama.
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