UAB „VAATC“ DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE NEMOKAMAI PRIIMAMŲ ATLIEKŲ KIEKIAI

EIL.
NR.

1.

ATLIEKOS PAVADINIMAS

Pavojingosios atliekos
pavojingos medžiagos – klijai, dervos, dažai ir lakai,
tirpikliai (pvz.: acetonas, 646 ir kt.), rašalas, hidraulinė,
variklio ir pavarų dėžės tepalinė alyva, stabdžių skystis,
aušinimo skystis, kuro ir tepalų filtrai (transporto
priemonių ir pan.), pakuotės užterštos pavojingų
medžiagų likučiais (pvz.: flakonėliai), tepaluotos šluostės
ir darbužiai.
Medienos atliekos
(medžio gaminiai, medinės pakuotės, lentos)
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9.

NEMOKAMAI PRIIMAMAS
ATLIEKŲ KIEKIS PER METUS KG
(IŠ GYVENTOJO)

10

250

Plastikų atliekos
(plastikai, plastikinės plėvelės, plastikinės pakuotės)
Popieriaus atliekos
(knygos, žurnalai, popieriaus ir kartono pakuotės)
Metalų atliekos
(metalo gaminiai, laidai, kabeliai, metaliniai profiliai,
vamzdžiai ir metalinės pakuotės)
Stiklo atliekos
(stiklo pakuotės (buteliai, stiklainiai), statybinis stiklas
(iš rėmo išimtas langų stiklas))

. Padangos
(automobilinės, motociklų padangos)
Didžiosios atliekos
(langų rėmai, durys, sofos, lovos, sekcijos, kėdės,
čiužiniai, medžio plokštės)
Statybinės atliekos
Sunkiosios statybinės atliekos:
(betonas, plytos, keraminės ir akmens masės plytelės,
keramika, stiklo paketai, armuotas stiklas, veidrodžiai,
krištolas,)

20
30
Metinis kiekis neribojamas,
vienu metu galima pristatyti
iki 250
100

4 vnt.
250

250
(tame skaičiuje putplasčio
ir akmens vatos iki 25 kg. arba 1
m3)

PAPILDOMA INFORMACIJA

- Išskyrus pavojingas atliekas, kurių
negalima identifikuoti ir pavojingas
atliekas nesandariose ar pažeistose
pakuotėse.

- Išskyrus supuvusias ir užterštas
medienos atliekas;
Pastaba:
Stalčių dugnai, sekcijų nugarėlės
pagamintos iš plaušo plokštės yra
priskiriamos prie statybinių
izoliacinių medžiagų.
- Išskyrus plastikines automobilių
dalis ir užterštas plastiko atliekas;
- Išskyrus užterštas popieriaus ir
kartono pakuotes;
- Išskyrus užterštą metalinę pakuotę
- Išskyrus stiklo paketus, armuotą
stiklą, veidrodžius, krištolą - jie
priimami kaip statybinės atliekos.
Pastaba:
Skirtingų rūšių stiklo atliekos (stiklo
pakuotės ir langinis stiklas) turi būti
atskirti.
- Išskyrus sunkiasvorių automobilių ir
traktorių padangas.
Pastaba:
Priimame tik išardytus baldus.
- Išskyrus asbesto turinčias atliekas
(pvz. šiferis), seno tipo bituminę
dangą (turinčią nemalonų fenolio
kvapą), sudūlėjusią – birią stiklo ir
akmens vatą.

10.

Izoliacinės medžiagos:
(laminatas, linoleumas, gipso kartonas, stiklo vata,
akmens vata, kiliminės dangos, čiužiniai, minkštos baldų
dalys)
Baterijos ir akumuliatoriai
(nešiojamos baterijos, baterijos iš elektros ir elektroninės
įrangos gaminių, transporto priemonių akumuliatoriai)
Drabužiai ir Tekstilė
(švarūs drabužiai, užuolaidos, patalynė, staltiesės)

Metinis kiekis neribojamas,
vienu metu galima pristatyti
iki 50
50

12.

Dienos šviesos lempos

10 vnt.

- Išskyrus užterštus tekstilės gaminius
Pastaba:
Batai ir viršutiniai drabužiai (paltai,
striukės, kostiumai) turi būti atskirti
nuo kitų drabužių.
Negali būti sudaužytos.

13.

Gyvsidabrio turinčios atliekos (termometrai)

3 vnt.

Negali būti sudaužytos.

14.

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga
(Televizoriai, monitoriai, šaldytuvai, mikrobangų
krosnelė, skalbimo mašinos, kompiuteriai, elektriniai
žaislai ir pan.)

11.

Metinis kiekis neribojamas, vienu
metu galima pristatyti
iki 1500

Įranga turi būti neiškomplektuota.

