ATLIEKŲ TVARKYMO ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖJE
SUTARTIS Nr. _________
201__ m. _______________ mėn. _____d.
Tauragė
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, veikiantis pagal bendrovės įstatus, atstovaujama (~as)
_______________________________________ (toliau - Atliekų tvarkytojas) ir ___________________________________
(Juridinio asmens vadovo pareigos; Vardas Pavardė)

(Juridinio asmens pavadinimas)

(toliau – Atliekų turėtojas), atstovaujama (~as) ______________________________________ toliau kartu vadinami Šalimis,
(Juridinio asmens vadovo pareigos; Vardas Pavardė)

o kiekvienas atskirai Šalimi, susitarė ir sudarė šią Sutartį (toliau – Sutartis):
1. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas - biologiškai suyrančių žaliųjų atliekų priėmimas ir apdorojimas Tauragės, Jurbarko, Šilalės, Pagėgių
žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje.
1.2. Biologiškai suyrančių žaliųjų atliekų apdorojimo paslaugos teikiamos Sutarties 1 priede nurodytoms atliekų rūšims.
2. Atliekų turėtojo teisės ir įsipareigojimai
2.1. Atliekų turėtojas įsipareigoja:
2.1.1. dengtu ir techniškai tvarkingu transportu pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę tik Sutartyje nurodytas
atliekų rūšis (1 priedas);
2.1.2. atliekas į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę pristatyti darbo laiku bei kartu su nustatytos formos atliekų
deklaracija (2 priedas). Deklaraciją pasirašo Atliekų turėtojo įgalioti asmenys ir tvirtina įmonės spaudu;
2.1.3. užtikrinti, kad į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę patenkančios atliekos atitiktų atliekų deklaracijos duomenis;
2.1.4. laikytis Atliekų priėmimo tvarkos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje (patalpintos UAB TRATC internetiniame
puslapyje, http://www.uabtratc.lt);
2.1.5. pristatant atliekas apie tai iš anksto informuoti Atliekų tvarkytoją telefonu ar elektroniniu paštu ir gauti Atliekų
tvarkytojo pritarimą/patvirtinimą dėl atliekų priėmimo;
2.1.6. Sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis apmokėti už suteiktas atliekų priėmimo ir apdorojimo paslaugas pagal
kainą, nurodytą Sutarties 1 priede;
2.1.7. būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu dėl žalos, kurią gali padaryti Atliekų tvarkytojui ir tretiesiems
asmenims žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės teritorijoje;
2.1.8. laikytis šioje sutartyje, galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei žaliųjų atliekų
kompostavimo aikštelės eksploatavimo reglamente nustatytų reikalavimų ir tvarkos.
2.2. Atliekų turėtojas turi teisę:
2.2.1. ne vėliau kaip prieš 30 dienų gauti informaciją raštu apie atliekų įkainių pasikeitimus;
2.2.2. iki kiekvieno mėnesio 15 dienos gauti iš Atliekų tvarkytojo sąskaitą – faktūrą už suteiktas atliekų priėmimo ir
apdorojimo paslaugas.
3. Atliekų tvarkytojo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Atliekų tvarkytojas įsipareigoja:
3.1.1. teikti Atliekų turėtojui šios sutarties 1 priede nurodytų atliekų priėmimo ir apdorojimo paslaugas, laikydamasis šioje
Sutartyje, galiojančiame žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės eksploatavimo reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose
nustatytų reikalavimų ir tvarkos;
3.1.2. atlikti Atliekų turėtojo atvežtų atliekų vizualinę kontrolę: atliekų sudėties ir kilmės atitikimą atliekų deklaracijoje
pateiktiems duomenims, priėmimo ir iškrovimo zonoje;
3.1.4. sverti atliekas techniškai tvarkingomis metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis;
3.1.5. pranešti Atliekų turėtojui raštu apie atliekų priėmimo ir apdorojimo įkainių pasikeitimus ne mažiau kaip prieš 30
dienų;
3.1.6. būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu dėl žalos, kurią gali padaryti Atliekų turėtojui ir tretiesiems
asmenims žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės teritorijoje;
3.2. Atliekų tvarkytojas turi teisę:
3.2.1. vienašališkai nutraukti šią Sutartį, Atliekų turėtojui pažeidus šioje Sutartyje numatytas sutarties sąlygas;
3.2.2. vienašališkai keisti atliekų priėmimo ir apdorojimo įkainius.
3.2.3. nepriimti iš Atliekų turėtojo Sutartyje (1 priedas) nenurodytų atliekų;
3.2.4. neįleisti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės teritoriją Atliekų turėtojo transporto, neatitinkančio šios Sutarties
2.1.1. punkto reikalavimų;
3.2.5. nepriimti iš Atliekų turėtojo atliekų, pristatytų be nustatytos formos ir tinkamai užpildytos atliekų deklaracijos (2
priedas);
3.2.6. nepriimti atliekų iš atliekų turėtojų/vežėjų jeigu žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė užpildyta atliekomis iki
numatyto metinio projektinio įrenginio našumo.
3.2.7. nukreipti pristatytas atliekas į artimiausią žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, jeigu aikštelė atliekomis užpildyta
iki numatyto metinio projektinio įrenginio našumo.
3.2.8. gauti iš Atliekų turėtojo apmokėjimą už atliekų priėmimą ir apdorojimą;

3.2.9. sustabdyti atliekų priėmimo ir apdorojimo paslaugų teikimą, jei Atliekų turėtojas laiku neapmoka Atliekų tvarkytojui
už jam suteiktas Paslaugas, ar pažeidžia kitas Sutarties sąlygas.
4. Mokėjimai
4.1. Atliekų turėtojas už atliekų priėmimo ir apdorojimo paslaugų teikimą moka Atliekų tvarkytojui pagal šios Sutarties 1
priede nustatytą tarifą.
4.2. Atliekų tvarkytojas įsipareigoja iki kiekvieno mėnesio 15 dienos pateikti Atliekų turėtojui sąskaitą – faktūrą už Atliekų
turėtojui suteiktas atliekų priėmimo ir apdorojimo paslaugas.
4.3. Atliekų turėtojas įsipareigoja atsiskaityti pagal Atliekų tvarkytojo pateiktą sąskaitą – faktūrą iki kiekvieno mėnesio 25
dienos.
5. Šalių atsakomybė
5.1. Atliekų turėtojui laiku neatsiskaičius už atliekų priėmimą ir apdorojimą, Atliekų tvarkytojas turi teisę reikalauti 0,02
procentų delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.
5.3. Atliekų turėtojas privalo atlyginti visus Atliekų tvarkytojo nuostolius, kuriuos šis patyrė dėl to, kad Atliekų turėtojas
nevykdė ar netinkamai vykdė šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai Atliekų turėtojas įrodo, kad tai įvyko ne dėl jo kaltės.
5.5. Jei dėl Atliekų turėtojo veiksmų kyla grėsmė aplinkos ar visuomenės saugumui, Atliekų tvarkytojo įrengimams,
Atliekų turėtojo veiksmais Atliekų tvarkytojui daroma materialinė žala, Atliekų tvarkytojas turi teisę nedelsdamas be perspėjimo
laikinai nutraukti atliekų kompostavimo paslaugų teikimą.
5.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią sutartį, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos
jėgos aplinkybių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Atsiradus tokioms aplinkybėms, šalys
nedelsiant informuoja viena kitą apie minėtų aplinkybių atsiradimą ir susitaria dėl tolimesnių veiksmų.
6. Sutarties sudarymas, galiojimas ir nutraukimas
6.1. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, patvirtintais Šalių parašais ir antspaudais,
tenkančiais po 1 egzempliorių kiekvienai iš sutarties Šalių.
6.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos 2 metus su galimybe pratęsti dar matams.
6.3. Sutartis gali būti keičiama arba nutraukiama, Šalims raštu įspėjus viena kitą prieš 30 kalendorinių dienų.
6.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais
tarp Šalių pagal šią Sutartį.
7. Kitos sutarties sąlygos
7.1. Neatskiriama šios Sutarties dalis yra Sutarties priedai: 1 priedas – Atliekų, priimamų į Žaliųjų atliekų kompostavimo
aikštelę, sąrašas ir kaina ir 2 priedas - Atliekų priėmimo į Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę (ŽAKA) deklaracija.
7.2. Šioje sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
7.3. Visi ginčai, kilę iš šios sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčas gali būti perduotas nagrinėti
teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.4. Šalys nedelsiant praneša raštu viena kitai apie savo rekvizitų, nurodytų šios sutarties 8 punkte, pasikeitimus. Šalis,
neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus,
neatitinka sutarties sąlygų arba, kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
8. Šalių rekvizitai
Atliekų tvarkytojas:

Atliekų turėtojas:

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras
Įmonės adresas:
Įmonės kodas
PVM LT:
Tel. Nr.:
Faks Nr.:
El. p.:
A.s. Nr.
Banko pavadinimas

Įmonės pavadinimas:
Įmonės adresas:
Įmonės kodas
PVM LT:
Tel. Nr.:
Faks Nr.:
El. p.:
A.s. Nr.
Banko pavadinimas

________________________________________

________________________________________

(Juridinio asmens vadovo pareigos)

(Juridinio asmens vadovo pareigos)

________________________________________

________________________________________

(Vardas Pavardė; parašas)

A.V.

(Vardas Pavardė; parašas)



A.V.

1 priedas
Atliekų, priimamų į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, sąrašas ir kaina

1

Atliekos

Eil.
Nr.

kodas

1

02 01 03

Augalų audinių atliekos

2

02 01 07

Miškininkystės atliekos

3

03 03 01

Medžio žievės ir medienos atliekos

4

20 02 01

Biologiškai suyrančios atliekos
(sodų ir parkų atliekos)

51

20 03 02

Turgaviečių atliekos

pavadinimas

Atliekų
tvarkymo
veiklos
kodas

Priimamų
atliekų
reikalavimai

S1
S5
R3
R12
R13

Žaliosios
atliekos
priimamos
nesupakuotos ir
be priemaišų

Įkainis (be
PVM) Eur/t

17,10 2

- pažymėtos atliekos į Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles nepriimamos.
– įkainis taikomas juridiniams asmenims (akcinėms bendrovėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms,
žemės ūkio bendrovėms, kooperatyvinėms bendrovėms (kooperatyvams), tikrosioms ūkinėms bendrijoms,
individualioms bendrijoms (daugiabučių namų savininkų, individualių gyvenamųjų namų savininkų, garažų
savininkų, sodininkų bendrijoms), kurių gamybos proceso metu susidaro žaliosios atliekos.
2

2 priedas
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras
Atliekų priėmimo į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, pagal Sutartį _____________ Nr. ____________
(sutarties data)

(sutarties Nr.)

DEKLARACIJA Nr. _________
Tauragės ŽAKA

Jurbarko ŽAKA

Šilalės ŽAKA

Pagėgių ŽAKA

Atliekų vežėjo pavadinimas ______________________________________________________
Automobilio valstybinis registracijos Nr.____________________________________________

A.V.

Atliekų turėtojas (gamintojas): ____________________________________________________
Atliekų susidarymo vieta (adresas): _________________________________________________________________
Įvežimo data 20_______ m. ______________________________mėn. ________ d.
Geografinis
kodas

Kilmės
kodas

Atliekų
sąrašo kodas

Pakrautos
mašinos svoris, t

Tuščios mašinos
svoris, t

Atliekų
kiekis, t

Atliekų pavadinimas

Deklaruoju, kad šiame dokumente nurodyti duomenys yra teisingi, siunčiamos atliekos atitinka atliekų priėmimo į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę kriterijus.

Atliekų siuntėjas _______________________________________________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Atliekų vežėjas _________________________________________________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Vizualiai apžiūrėtos atliekos atitinka / neatitinka deklaracijoje pateiktus duomenis.
(Pabraukti)

Atliekų priėmėjas _______________________________________________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

..............................................................................................................................................................................................

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras
Atliekų priėmimo į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, pagal Sutartį _______________ Nr. ___________
(sutarties data)

(sutarties Nr.)

DEKLARACIJA Nr. _________
Tauragės ŽAKA

Jurbarko ŽAKA

Šilalės ŽAKA

Pagėgių ŽAKA

Atliekų vežėjo pavadinimas ______________________________________________________
Automobilio valstybinis registracijos Nr.____________________________________________

A.V.

Atliekų turėtojas (gamintojas): ____________________________________________________
Atliekų susidarymo vieta (adresas): __________________________________________________________________
Įvežimo data 20_______ m. ______________________________mėn. ________ d.
Geografinis
kodas

Kilmės
kodas

Atliekų
sąrašo kodas

Pakrautos
mašinos svoris, t

Tuščios mašinos
svoris, t

Atliekų
kiekis, t

Atliekų pavadinimas

Deklaruoju, kad šiame dokumente nurodyti duomenys yra teisingi, siunčiamos atliekos atitinka atliekų priėmimo į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę kriterijus.

Atliekų siuntėjas ________________________________________________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Atliekų vežėjas _________________________________________________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Vizualiai apžiūrėtos atliekos atitinka / neatitinka deklaracijoje pateiktus duomenis.
(Pabraukti)

Atliekų priėmėjas _______________________________________________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

