KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ
TVARKYMAS
KLAIPĖDOJE 2019 M.
Tetrapakai

Kokia didžiausia problema Klaipėdos atliekų
tvarkymo srityje?
Atsakymas akivaizdus – šiukšlių kalnai prie konteinerių.
Klaipėdoje yra sukurta tokia pati ekologiška atliekų
surinkimo sistema, kaip ir daugelyje Europos Sąjungos
valstybių. Tačiau yra vienas esminis skirtumas: senųjų
Europos Bendrijos šalių gyventojai stropiai sutvarko
savo atliekas, o mes to dar turime išmokti...
Klaipėdiečių kiemuose stovi rūšiavimo konteineriai. Į
juos turime išmesti švarias pakuočių atliekas – stiklą,
popierių, kartoną, plastiką, tetrapakus, metalines
skardines.
Į mišrių komunalinių atliekų konteinerį turėtume mesti
smulkias užterštas, bet nepavojingas atliekas.

O pro konteinerio angą netelpančias didesnes atliekas –
baldus, santechnikos įrangą, dideles kartono dėžes,
šaldytuvus, televizorius, padangas, kitus nebereikalingus daiktus bei pavojingas medžiagas privalome patys
nuvežti į DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ AIKŠTELES.
Jei visi laikytųsi šių paprastų taisyklių ir šiame
lankstinuke nurodytų atliekų tvarkymo rekomendacijų,
mūsų kiemai būtų gražesni, švaresni ir nebūtų
priežasčių didinti mokesčius už atliekų surinkimą ir
kiemų priežiūrą.
Išsaugokite šią atmintinę, jei 2019 metais kiltų klausimų
apie atliekų tvarkymą Klaipėdoje, čia rasite svarbiausią
informaciją ir kontaktus.
Pagarbiai
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Keiskitės daiktais!
Klaipėdos didžiųjų atliekų aikštelėse galite ne tik palikti, bet ir pasiimti
naudojimui dar tinkamus baldus, rūbus, buities daiktus.
Keisdamiesi daiktais mažiname planetos užterštumą ir tausojame gamtos išteklius!

Aikštelės dirba: I–VI nuo 9 iki 19 val. VII – nedirba. Daugiau informacijos www.kratc.lt

ATLIEKŲ TVARKYMO GALIMYBĖS KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJAMS 2019 M.
NAUDOTOS PADANGOS

DIDŽIOSIOS ATLIEKOS
Užsisakau papildomą paslaugą
dėl šių atliekų išvežimo.
Tel. (8 46) 39 07 81
DIDŽIOSIOS ATLIEKOS – baldai, langai, durys, dviračiai, kūdikių vežimėliai ir kitos namų ūkyje susidarančios
didelių matmenų atliekos.
Vežu pats į atliekų aikštelę.

PALIKTI DIDŽIĄSIAS ATLIEKAS KIEMUOSE PRIE KONTEINERIŲ DRAUDŽIAMA!

ŽALIOSIOS ATLIEKOS
Sugrėbtus lapus sudedu į individualų konteinerį
žaliosioms atliekoms arba į maišą ir palieku prie
konteinerio. Išvežama pagal grafiką. Informacija
www.kratc.lt
Individualiose
valdose kompostuoju pats.
tel. (8 46) 39 07 81.
Kompostinės teirautis tel. (8 46) 39 07 81.
ŽALIOSIOS ATLIEKOS − lapai, žolė, medžiai, medžių, krūmų šakos. Po genėjimo ar kirtimo susidariusias žaliąsias
atliekas būtina susmulkinti iki 1 m. Rekomenduojame lapus sudėti į žalios spalvos maišus.
KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS KONTAKTAI: Kaukėnų g. 21, Glaudėnų kaimas, Klaipėdos r.
Darbo laikas: I–V 8–16 val. Tel. 8 633 25 887, (8 46) 44 11 25.
MESTI ŽALIĄSIAS ATLIEKAS Į KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIUS DRAUDŽIAMA!

BUITYJE SUSIDARANČIOS PAVOJINGOS, ELEKTROS
Elektros ir elektroninės įrangos atliekoms
surinkti kviečiu atliekų tvarkytoją.

BUITYJE SUSIDARANČIOS PAVOJINGOS ATLIEKOS – dienos šviesos lempos, užterštos pakuotės, dažų, lakų likučiai,
ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKOS − šaldytuvai ir kita buitinė technika, kompiuteriai, monitoriai,
spausdintuvai, mobilieji telefonai, žaislai su elektronika.
MESTI PAVOJINGAS IR ELEKTROS BEI ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKAS
Į KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIUS AR PALIKTI ŠALIA JŲ DRAUDŽIAMA!

Palieku servise arba parduotuvėje,

NAUDOTAS PADANGAS MESTI Į KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIUS
ARBA PALIKTI ŠALIA JŲ DRAUDŽIAMA!

STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKOS
Vežu pats į atliekų aikštelę.

Vežu pats į kompostavimo aikštelę.
Esant dideliam kiekiui šių atliekų
(žolė, lapai, šakos) užsisakau

Vežu pats į atliekų aikštelę.
Atiduodu tiesiai atliekų vežėjui 2 kartus

Vežu pats į atliekų aikštelę.

Esant didesniam kiekiui kreipiuosi į atliekų
tvarkytoją. Sutvarkoma už papildomą mokestį.

STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKOS − atliekos po smulkaus buto ar namo remonto. Būtina rūšiuoti susidarymo vietoje.
STATYBINES ATLIEKAS MESTI Į KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIUS
AR PALIKTI ŠALIA JŲ DRAUDŽIAMA!

PAGRINDINĖ ATMINTINĖ VEŽANTIEMS ATLIEKAS
Į ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELES:

• Per metus vienas Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojas į atliekų aikšteles gali pristatyti ne daugiau kaip
5 naudotas padangas, kurių skersmuo ne didesnis nei 118 cm,
bei 250 kg statybinių bei griovimo atliekų.
• Kitų atliekų priėmimas neribojamas.
• Asmenys, atvežę atliekas, kurių priėmimui taikomi apribojimai, privalo pateikti asmens tapatybę

• Aikštelės darbuotojas atlieka atvežtų atliekų vizualinę kontrolę ir nurodo atliekas atvežusiam asmeniui,
• Pavojingas atliekas aikštelės darbuotojas pats paskirsto pavojingų atliekų punkte.
• Priimamų skystų pavojingų atliekų pakuotės turi būti sandarios.
• Asbesto atliekos iš gyventojų nepriimamos.
• Atliekas draudžiama maišyti tarpusavyje.
DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE ATLIEKOS IŠ KLAIPĖDOS
MIESTO GYVENTOJŲ PRIIMAMOS NEMOKAMAI. ATIDUODANT ATLIEKAS
BŪTINA PATEIKTI ASMENS DOKUMENTĄ.
DĖMESIO! NESILAIKANTIEMS NUSTATYTOS ATLIEKŲ SURINKIMO TVARKOS
GALI BŪTI SKIRTOS ADMINISTRACINĖS BAUDOS, SIEKIANČIOS IKI 600 EURŲ.

