VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS
SPRENDIMAS
DĖL ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO KAUNO REGIONINIUOSE
SĄVARTYNUOSE, MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO IR MECHANINIO
ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO ĮRENGINIUOSE, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO
AIKŠTELĖSE, DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE
MOKESČIO TVIRTINIMO
2017 m. lapkričio 27 d. Nr. D17-2-1
Kaunas
Vadovaudamasis Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei VšĮ Kauno
regiono atliekų tvarkymo centro Įstatų 30.7 straipsniu, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro
Visuotinis dalininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:
1.
Patvirtinti Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir
mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose bei didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse
atliekų priėmimo ir apdorojimo mokestį (ATM) pagal priede Nr.1 pateiktą atliekų aprašymą:
1.1. už komunalinių atliekų priėmimą ir apdorojimą nustatomas vidutinis ATM –
41,48 Eur (be PVM) už 1 toną.
1.1.1. komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo mokestį skaičiuoti pagal
proporciją – fizinių asmenų, įskaitant daugiabučių namų ir sodininkų bendrijas,
komunalinės atliekos sudaro 65% nuo bendro komunalinių atliekų kiekio (ATM –
26,12 Eur (be PVM) už 1 toną), juridinių asmenų (išskyrus daugiabučių namų ir
sodininkų bendrijas) atliekos – 35% (ATM - 70,00 Eur (be PVM) už 1 toną).
1.2. už kitų atliekų, nepriskiriamų komunalinėms atliekoms (neturinčių asbesto),
priėmimą ir apdorojimą:
1.2.1. fiziniams ir juridiniams asmenims – 70,00 Eur (be PVM) už 1 toną.
1.3. už kitų atliekų, nepriskiriamų komunalinėms atliekoms (turinčių asbesto),
priėmimą ir apdorojimą:
1.3.1. fiziniams ir juridiniams asmenims – 79,00 Eur (be PVM) už 1 toną.
2. Patvirtinti Kauno regiono žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse žaliųjų atliekų
priėmimo ir apdorojimo mokesčiui:
1.4. fiziniams asmenims, daugiabučių namų ir sodininkų bendrijoms - nemokamai;
1.5. juridiniams asmenims (išskyrus daugiabučių namų ir sodininkų bendrijas) –
47,48 Eur (be PVM) už 1 toną.
3. Pripažinti netekusiu galios 2015 m. lapkričio 2 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo
sprendimą Nr. D15-2-7 „Dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose
sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo
įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų
surinkimo aikštelėse mokesčio“.
4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. kovo 1 d.

Susirinkimo pirmininkas

Kęstutis Balčiūnas

PRIEDAS Nr. 1 prie
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro
Visuotinio dalininkų susirinkimo
2017 m. lapkričio 27 d. Nr. D17-2-1

Atliekų aprašymas
Eil.
Nr.

Atliekos
sąrašo kodas

Atliekos
pavadinimas
1.

Atliekų aprašymas

Komunalinės atliekos

Buitinės komunalinės atliekos,
likusios po pirminio komunalinių
atliekų rūšiavimo jų susidarymo
vietose. Mišrioms komunalinėms
1.1.
atliekoms
nepriskiriamos
pavojingos
buities,
didelių
mišrios komunalinės gabaritų, elektros ir elektroninės
20 03 01
atliekos
įrangos, statybinės, kapinių,
teritorijų tvarkymo, gamybinės,
pakuočių, žaliosios ir kitos teisės
aktuose nurodytos atliekos.
Mišrios komunalinės atliekos,
rūšiuojamos MBA ir MAR
įrenginiuose.
2. Kitos atliekos, nepriskiriamos komunalinėms atliekoms, gamybinės
(neturinčios asbesto)
kitos
mechaninio MBA ir MAR įrenginiuose,
2.1.
19 12 12
atliekų apdorojimo rūšiuojant komunalines atliekas,
susidariusios atliekos.
atliekos

ATM Eur/t, be PVM
Juridiniams Fiziniams
asmenims
asmenims
Vidutinis 41,48

70,00

70,00

kitos atliekos, kurias
2.2.
leidžiama naudoti ir Sąvartynų sekcijose šalinamos ir
Kitos atliekos šalinti
pagal naudojamos atliekos.
sąvartynų išduotus
TIPK leidimus*
3. Kitos atliekos, nepriskiriamos komunalinėms atliekoms (turinčios
asbesto)
izoliacinės
17 06 01*
medžiagos, turinčios
3.1.
asbesto
Sąvartynų sekcijose šalinamos
asbesto turinčios atliekos.
statybinės
17 06 05*
medžiagos, turinčios
asbesto

4.1.

4. Atskirai surenkamos ir kompostuojamos žaliosios atliekos
biologiškai
20 02 01
skaidžios
atliekos
(žolė, lapai, šakos)
augalų
audinių
02 01 03
atliekos
Žaliųjų atliekų kompostavimo
aikštelėse šalinamos atliekos.
miškininkystės
02 01 07
atliekos
medžio žievės ir
03 03 01
medienos atliekos

26,12

79,00

47,48

0,00

*Regioniniuose sąvartynuose pagal TIPK leidimus priimamos atliekų rūšys:
01 04 08
žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07
01 04 09
smėlio ir molio atliekos
dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes,
10 01 01
nurodytas 10 01 04
10 01 03
Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai
17 01 01
betonas
17 01 02
plytos
17 01 03
čerpės ir keramika
17 01 07
betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06
17 05 04
gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03
17 05 06
išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05
17 05 08
kelių skalda, nenurodyta 17 05 07
17 08 02
Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01
mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09
17 09 04
03
17 06 04
Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03
19 01 12
dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11
19 08 02
smėliagaudžių atliekos
20 02 02
gruntas ir akmenys
20 03 03
gatvių valymo liekanos
17 05 06
Išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05
17 06 01*
Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto
17 06 05*
Statybinės medžiagos, turinčios asbesto
19 08 01
Rūšiavimo atliekos (nuo valymo įrenginių grotų)
Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius),
19 12 12
nenurodytos 19 12 11 (iš atliekų tvarkytojų po apdorojimo likusios, netinkamos
perdirbti ar kitaip naudoti atliekos)

