NAMUOSE SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ
TVARKYMAS – SVARBIAUSIAS

K Ą BŪTINA ŽINOTI?

Mieli klaipėdiečiai,
dėkojame, kad aktyviai rūšiuojate ir tausojate mus
supančią aplinką, kurioje visi gyvename.
Atliekų rūšiavimas namuose yra viena iš pagrindinių
priežasčių, leidžiančių mums gyventi švariau ir
sveikiau. Kai tvarkome atliekas civilizuotai, galime
mėgautis gražesniais vaizdais kieme ir gamtoje,
kvėpuoti švaresniu oru, džiaugtis tyresniu vandeniu
ir neužteršto dirvožemio gėrybėmis.
Todėl kasmet tobuliname Klaipėdos miesto atliekų
surinkimo sistemą, kad jų tvarkymas būtų kuo
patogesnis ir ekologiškesnis. 2017 metais visame
mieste bus statomi pusiau požeminiai arba

požeminiai konteineriai. O nuo liepos 1 dienos
Klaipėdoje planuojama įvesti dvinarę rinkliavą už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Šie
mokestiniai pakeitimai yra privalomi pagal Aplinkos
ministerijos reikalavimus. Skirtingai nei daugelyje
Lietuvos miestų, planuojama, jog Klaipėdos
individualių valdų ir daugiabučių namų gyventojams mokesčiai už atliekas šiemet nedidės.
Jūsų patogumui šioje atmintinėje pateikiama visa
svarbiausia informacija apie teisingą buityje
susidarančių atliekų tvarkymą Klaipėdos mieste
2017 metais.
Pagarbiai
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Darbo laikas: II–V 9–18 val. | VI 10–14 val.

ATLIEKŲ TVARKYMO GALIMYBĖS KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJAMS 2017 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
Vežu pats į kompostavimo aikštelę.
Esant dideliam kiekiui šių atliekų
(žolė, lapai, šakos) užsisakau

Sugrėbtus lapus sudedu į maišą ir palieku
prie konteinerio. Išvežami 1 kartą per savaitę

Individualiose valdose kompostuoju pats.
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.

tel. (8 46) 39 07 81.

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.
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.
DĖMESIO! NESILAIKANTIEMS NUSTATYTOS ATLIEKŲ SURINKIMO TVARKOS
GALI BŪTI SKIRTOS ADMINISTRACINĖS BAUDOS, SIEKIANČIOS IKI 600 EURŲ.

