MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO REGIONO
MECHANINIO-BIOLOGINIO APDOROJIMO (MBA) ĮRENGINIUS TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Panevėžio regiono komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo (toliau – MBA)
įrenginiai adresu – Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r.
2. Mišrios komunalinės atliekos į Panevėžio regiono MBA įrenginius priimamos darbo laiku:
Kiekvieną dieną nuo 08:00 iki 19:30
3. Į MBA įrenginius priimamos tik Panevėžio regiono savivaldybėse (Biržų r., Kupiškio r.,
Panevėžio m., Panevėžio r., Pasvalio ir Rokiškio r.) susidariusios mišrios komunalinės atliekos
(toliau – Atliekos), kodu 20 03 01. Atliekos, kurios nėra priskiriamos komunalinėms atliekoms
nėra priimamos. Atliekų sudėties vertinimas atliekamas vadovaujantis 2017-01-30 LR Aplinkos
ministerijos raštu Nr. (17-2)-D8-683 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių“ (priedas Nr. 1).
4. Atliekos į Panevėžio regiono MBA įrenginius priimamos remiantis Operavimo sutartimi Nr.
2013-P-07 sudaryta tarp UAB „Ekoatliekos“ ir UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo
centras“ (toliau – UAB „PRATC“).
5. Į MBA įrenginių teritoriją įleidžiamos tik Atliekas pristatančios ar kitos su MBA įrenginių
veikla susijusios transporto priemonės ir asmenys. Šios transporto priemonės į teritoriją gali
patekti tik per sąvartyno vartus.
II SKYRIUS
ATLIEKŲ PRIĖMIMAS ATLIEKŲ PRIĖMIMO ZONOJE
6. Atliekų priėmimas vykdoma tokia tvarka:
6.1 Visos į sąvartyną atvežamos Atliekos yra atvežamos komunalinių atliekų vežėjų, kurie
patenka pro bendrus UAB „PRATC“ valdomus ir prižiūrimus vartus.
6.2 Visos į sąvartyno teritoriją komunalinių atliekų vežėjų atgabentos Atliekos kartu su
vairuotoju bendra eilės tvarka yra pasveriamos prie sąvartyno vartų esančiomis
automatinėmis svarstyklėmis, turinčiomis galiojančią metrologinę patikrą.
6.3 Transporto priemonės su Atliekomis svėrimą vykdo UAB „PRATC“ įgaliotas
darbuotojas.
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6.4 Transporto priemonės su Atliekomis svėrimo duomenys fiksuojami kompiuterinėje
apskaitoje.
6.5 Po svėrimo komunalinių atliekų vežėjai nukreipiami į MBA teritoriją Atliekų
iškrovimui į tam skirtą vietą.
6.6 Atliekų vizualinės kontrolės metu nustačius, kad pristatytos Atliekos neatitinka
važtaraštyje nurodytos Atliekų sudėties, UAB „Ekoatliekos“ įgaliotas darbuotojas
nufotografuoja tokias Atliekas ir užpildo Aktą dėl nekomunalinių atliekų atvežimo į
MBA priėmimo pastatą (pavyzdinė forma pateikiama priede Nr. 2.). Aktą dėl
nekomunalinių atliekų atvežimo į MBA priėmimo pastatą su jį lydinčiais dokumentais
(nuotraukomis, atvežtų atliekų važtaraščio kopija) pateikiamas UAB „PRATC“
įgaliotam atstovui.
6.7 Remiantis Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros rangos sutarties Nr.
2013/D/06 MBT įrenginių technologine schema, priėmimo zonoje priimamos Atliekos
negali būti didesnės nei 1,3 m.
6.8 Iškrovus Atliekas transporto priemonė vėl pasveriama. Iš MBA teritorijos
išvažiuojančios transporto priemonės svoris automatiškai fiksuojamas informacinėje
sistemoje.
6.9 Važtaraštyje pažymimas į MBA pristatytų Atliekų svoris (skirtumas tarp iš į MBA
teritoriją įvažiuojančios transporto priemonės su Atliekomis svoris ir išvažiuojančios
transporto priemonės svoris).
6.10

Esant daugiau nei vienai transporto priemonei eilėje prie įvažiavimo į MBA

įrenginių teritoriją vartų laiko tarpas tarp sveriamų autotransporto priemonių, atvežusių
atliekas, nesant nenumatytų aplinkybių, laiko tarpas negali būti trumpesnis nei 10 min.
III SKYRIUS
PRIIMAMŲ ATLIEKŲ KRITERIJAI IR ATSAKOMYBĖ UŽ NEKOMUNALINIŲ
ATLIEKŲ ATVEŽIMĄ
7. Į MBA įrenginius Atliekos nėra priimamos ir yra grąžinamos Atliekų vežėjui, jei:
7.1 Atvežtos Atliekos ne iš Panevėžio regiono savivaldybių.
7.2 Atvežtos Atliekos, kurios nėra priskiriamos komunalinėms atliekoms (20 03 01).
7.3 Atvežtos Atliekos yra didesnės nei 1,3 m.
7.4 Atlikus vizualinę kontrolę ir nustačius, kad iš specializuoto autotransporto iškrautos
atliekos, negali būti priimtos, jeigu nėra galimybės sukrauti jų atgal į transporto
priemonę, yra atskiriamos ir sukraunamos atskiroje talpoje ar vietoje. Atliekama
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procedūra, numatyta 6.6 punkte. Apie paliktas atliekas, kurios negali būti priimtos,
UAB „Ekoatliekos“ įgaliotas asmuo informuoja UAB „PRATC“ įgaliotą asmenį, kuris
informuoja Atliekų vėžėją apie atvežtas netinkamas Atliekas. Per 3 darbo dienas nuo
informacijos pateikimo netinkamos Atliekos privalo būti išvežtos iš MBA teritorijos.
Atliekų vežėjui išsivežant atliekas pildomas Netinkamų atliekų priėmimo – perdavimo
aktas (pavyzdinė forma pateikiama priede Nr. 3).
7.5 Neradus bendro sutarimo su UAB „PRATC“ atstovais ir vežėjais apie į MBA
pristatytas netinkamas Atliekas UAB „Ekoatliekos“ atstovas informuoja LR Aplinkos
ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentą.
7.6 UAB „Ekoatliekos“ turi teisę savo nuožiūra keisti Priėmimo zonos taisykles.
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