Priemonės pavadinimas

Informacija apie priemonės įgyvendinimą

2.3.5. organizuoti maisto / virtuvės atliekų
Šių atliekų rūšiuojamojo surinkimo priemonių
rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų įdiegimo neorganizavome, nes:
kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus pagal teisės aktus Visagino savivaldybei nėra
šioms maisto / virtuvės atliekoms apdoroti
prievolės įgyvendinti šią priemonę (gyventojų
skaičius savivaldybėje – 22677);
yra grėsmė, kad atliekų turėtojams padidės vietinė
rinkliava.
2.4.1. pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį
Įgyvendinta 2017 m.

antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti
kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones
2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo
Savivaldybės teritorijoje įrengta (viena) didelių
aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, kuri tenkina
priemones (pavyzdžiui, apvažiuojant)
atliekų turėtojų poreikius. Aikštelę eksploatuoja UAB
„Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau –
URATC)
2.4.3. regioniniuose ir savivaldybių atliekų
2015-12-28
Visagino
savivaldybės
tarybos
tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje sprendimu Nr. TS-245 patvirtintame Visagino
susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų savivaldybės 2015–2020 m. atliekų tvarkymo plane
surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą (toliau - Planas) numatyta:
apvažiuojant
1. Plėtoti ir eksploatuoti specifinių komunalinių
atliekų srautų surinkimo infrastruktūrą:
1.1. eksploatuoti didelių gabaritų atliekų surinkimo
aikšteles, užtikrinant didžiųjų atliekų, naudotų
padangų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų,
buityje susidarančių statybos ir griovimo atliekų,
buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimą iš
gyventojų.
1.2. užtikrinti didelių gabaritų atliekų surinkimą kartą
per savaitę apvažiavimo būdu.
1.3. užtikrinti atskirą tekstilės atliekų surinkimą
specialiais konteineriais esamuose atliekų tvarkymo
įrenginiuose (DGASA).
1.4. parengti duomenų bazę, kurioje bus pateikta
informacija apie didelių gabaritų aikštelėse esančius
daiktus, kuriuos galima pakartotinai panaudoti.
2. Plėtoti buityje susidarančių pavojingų atliekų
surinkimo sistemą:
2.1. užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą didelių
gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse.
2.2. užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą
apvažiuojant ne rečiau kaip 2 kartus per metus.
2.3. užtikrinti, kad tie pavojingųjų atliekų srautai,
kurių surinkimas techniškai ir organizaciniu požiūriu
galimas, būtų surenkami tiesiogiai iš atliekų turėtojų,
įrengiant specialius konteinerius įmonių, įstaigų ar
organizacijų patalpose.
2.4. teikti gyventojams informaciją apie pavojingųjų
atliekų tvarkymą.

Įgyvendintos ir taikomos šios Plane numatytos
priemonės:
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.4.
3.1.1. visiems atliekų turėtojams teikti viešąją
Komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo į
komunalinių
atliekų
tvarkymo
paslaugą, apdorojimo įrenginius viešąją paslaugą Visagino
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atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, savivaldybės teritorijoje teikia UAB „Visagino būstas“
kuriuos nustato Aplinkos ministerija
pagal 2017 m. gruodžio 29 d. sutartį Nr. 5-414. UAB
„Visagino būstas“ vykdė mišrių komunalinių atliekų
surinkimą, tuštinant atliekų surinkimo konteinerius
pagal grafiką, ir didelių gabaritų atliekų surinkimą
apvažiavimo būdu bei šių atliekų vežimą į URATC
eksploatuojamus įrenginius.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. atliekų turėtojams taikoma
vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė
rinkliava). Vietinės rinkliavos dydžio nustatymo
metodika, vietinės rinkliavos nuostatai patvirtinti
Visagino savivaldybės tarybos sprendimais: 2017 m.
gruodžio 7 d. Nr. TS-236, 2017 m. gruodžio 7 d. Nr.
TS-235 bei keisti 2018 m. gegužės 30 d. Nr. TS-106.
Vietinę rinkliavą administruoja Visagino savivaldybės
administracija.
Antrinių žaliavų surinkimo paslaugą teikia UAB
„Ekobazė“ pagal 2013-11-26 Pakuočių atliekų
tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo sutartis
tarp UAB „Ekobazė“, Visagino savivaldybės
administracijos ir licencijuotomis Gamintojų ir
importuotojų organizacijomis. Atliekų turėtojams
paslauga teikiama neatlygintinai.

Informacija apie paslaugų teikėjus
ir jų
teikiamas
paslaugas
skelbiama
Visagino
savivaldybės interneto puslapyje.
6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir
konferencijose,
seminaruose,
darbiniuose
susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų
valstybių institucijomis, bendrus renginius su
savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų
asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo
patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto
svetainėje

Savivaldybės administracijos atstovai 2018-09-13
dalyvavo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo
centras“ organizuotoje konferencijoje „Atliekų
tvarkymo aktualijos Lietuvoje“.

