Aikštelėje priimamos gyventojų pristatomos šios buities atliekų grupės:
stambiosios atliekos (nebetinkami baldai, buities prietaisai, televizoriai, lengvųjų automobilių
padangos ir pan.),
perdirbimui į antrines žaliavas tinkamos atliekos (stiklas, plastmasės, metalai, makulatūra),
statybinės ir griovimo atliekos (pvz. plytos, betonas, mediena, stiklas, plastikai, metalų mišiniai,
izoliacinės medžiagos, turinčios gipso),
buities pavojingos atliekos (netinkami naudojimui buitinės chemijos gaminiai, dažų, lakų ir apdailos
medžiagų atliekos, lengvųjų automobilių akumuliatoriai ir autokosmetikos priemonės, elektroninė
technika ir pan.).
Gamybos atliekos, sunkvežimiais pristatomos namų statybos ir griovimo atliekos, buities
pavojingos atliekos didesnėje negu 10 l taroje į aikštelę nebus priimamos, taip pat aikštelėje
nepriimamos ruberoido atliekos. Tokias atliekas turėtojai turi pristatyti tiesiai į šių atliekų tvarkymo
vietas.
Siekiant užtikrinti, kad į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę būtų priimamos tik gyventojų
buityje susidariusios atliekos, taip pat siekiant išvengti apgavysčių ir nemokamo atliekų patekimo
ne iš namų ūkių ir, atsižvelgiant į Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės reikalavimus,
pristatomoms atliekoms taikomi šie atliekų kiekio pristatymo į aikštelę vienam gyventojui per 1
kalendorinius metus ribojimai:
Atliekų rūšys

Matavimo
vienetas
vnt.
kg.
Vnt.

Kiekis

Langų rėmai (be stiklų)
Iki 5
Langų duženos (stiklas su plėvele ar veidrodžiai nepriimami)
Iki 40
Buitinė technika (televizoriai, kompiuteriai, mikrobangų krosnelės ir
Iki 2
pan., ne tos pačios rūšies)
Plastikas (švarios pakuotės, plastikinės lentelės)
kg.
Iki 20
Mediena, išardyti baldai
kg.
Iki 250
Tekstilės atliekos (kilimai, kiliminė danga, rūbai)
kg.
Iki 50
3
Statybinės izoliacinės medžiagos (putų polistirolas, akmens vata, gipso
m
Iki 1 m3
kartonas)
Lempos, turinčios gyvsidabrio
vnt.
Iki 10
Gyvsidabrio termometrai
vnt.
Iki 3
Popierius (kartonas, kartoninės dėžės švarios, neriebaluotos, nedažuotos, kg.
Iki 30
knygos be viršelių)
Pavojingos atliekos (dažai, lakai, tirpikliai, tepalai)
kg.
Iki 10
Naudotos lengvojo automobilio padangos (turėti automobilio
vnt.
Iki 4
registracijos dokumentą)
Statybinės atliekos (betonas, plytos, keramika)
kg.
Iki 250
Atliekas į Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę atvežantys gyventojai su savimi turi turėti
asmens dokumentą. Atliekas priima atsakingas darbuotojas tik nustatytu aikštelės darbo metu.
Atvežtos nepavojingos atliekos apžiūrimos, kiekviena atliekų siunta registruojama pagal jų kilmę,
tipą, svorį.
Visos pavojingosios skystos atliekos priimamos tik supakuotos sandariai užsidarančiose,
nedūžtančiose talpose. Priėmimo metu pakuotė neatidarinėjama, vizualiai įvertinama atliekų
pakuotės būklė.
Priduodamos dienos šviesos lempos turi būti įvyniojamos į popierių (kiekviena lempa) ir
supakuotos į kartonines dėžes arba surištos, ant pakuotės turi būti užrašytas vienetų skaičius.

Priimtos pavojingosios atliekos pasveriamos ir registruojamos atliekų tvarkymo apskaitos žurnale.
Pavojingosios atliekos gali būti grąžinamos, jei:
atliekos ar jų perdavimas neatitinka Atliekų surinkimo aikštelės eksploatacijos
norminių dokumentų reikalavimų;
atliekų pakuotė nesandari, pažeista ar neatitinka teisės aktų ar UAB
„VAATC“ nustatytų reikalavimų.
Vienas gyventojas į aikštelę per vieną kartą, nemokamai gali pristatyti tiek atliekų, kiek telpa į
lengvojo automobilio bagažinę ir (ar) lengvojo automobilio priekabą (išskyrus antrines žaliavas).
Baldai ar didesnių matmenų buitinė technika gali būti atvežama ir mikroautobusais.
Į aikštelę neįleidžiami sunkesni nei 3 tonų bendrojo svorio (automobilio ir krovinio svorio) ir
aukštesni kaip 2,2 metro atliekas atgabenę automobiliai.
Aikštelėje nepriimamos ruberoido atliekos, jas atliekų turėtojai turi pristatyti į šių atliekų tvarkymo
aikšteles.
Dėl atliekų priėmimo Ukmergės didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelėje prašome kreiptis tel. 8
616 57265 bei sekti informaciją UAB „VAATC“ tinklapyje, adresu: WWW.vaatc.lt
Statybines atliekas ir asbesto gaminius iš Ukmergės rajono gyventojų už papildomą mokestį priima
UAB „EKONOVUS“, tel. 8 650 84344.

