KAIP TVARKYTI BUITINES ATLIEKAS
ATMINTINĖ JONIŠKIO RAJONO GYVENTOJAMS

Gyventojai, mokėdami rinkliavą, sumoka tik už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, o ne už visų žmogaus
sukaupiamų atliekų, pavyzdžiui, sodininkystės, daržininkystės veikloje ar namo statybos, jo rekonstrukcijos, kapitalinio
remonto metu susidarančių atliekų tvarkymą.
Šias atliekas privalo susitvarkyti pats žmogus arba sutartiniais pagrindais jas atiduoti tvarkyti šias atliekas tvarkančioms
įmonėms. Dalį nekomunalinių atliekų, kurių tvarkymas leistinas regioninėje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje
(pavyzdžiui, asbesto turintį šiferį), už papildomą mokestį galima atiduoti tvarkyti Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
centrui.
Už vieno gyventojo sumokamą 21 Eur rinkliavą per metus gali būti sutvarkyta ne daugiau kaip 280 kg jo komunalinių
atliekų. Atliekos dėl skirtingų jas sudarančių medžiagų ir savybių yra tvarkomos skirtingai, todėl labai prašome visas
atliekas rūšiuoti.
NERŪŠIUOTOS KOMUNALINĖS ATLIEKOS NEBUS IŠVEŽAMOS.
Biologiškai skaidžias atliekas (lapai, žolė, smulkios šakos, maisto atliekos) rekomenduojama kompostuoti
kiekvienam savo valdoje. Kompostas – vertingas produktas, naudojamas sodininkystėje, daržininkystėje,
gėlininkystėje.
Joniškio ir Žagarės miestų individualių valdų gyventojai pageidaujantys, kad biologiškai skaidžios atliekos būtų
išvežamos, aprūpinami BSA konteineriais ir ateityje mokės papildomą dalį už šių konteinerių aptarnavimą prie
rinkliavos.

Į MIŠRIOMS ATLIEKOMS SURINKTI SKIRTĄ KONTEINERĮ
Galima mesti tik po rūšiavimo likusias mišrias buitines atliekas (nudėvėtus drabužius ir avalynę, netinkamas
kompostuoti maisto atliekas, atvėsintus pelenus, tapetus, panaudotą tualetinį ir kitą minkštą popierių, porceliano duženas,
keramikos šukes
Nemeskite pavojingų atliekų, elektros ir elektronikos atliekų, antrinių žaliavų (popierius, plastikas, stiklas, metalas),
biologiškai skaidžių atliekų (lapų, žolės, šakų), statybos atliekų, naudotų padangų, medienos atliekų, didelio gabarito
(didžiųjų) atliekų, pasenusių medikamentų.
Atliekos į konteinerį turi būti pilamos tvarkingai, bet kokias atliekas krauti šalia ir ant konteinerių draudžiama.
Konteinerių dangčius laikykite uždarytus, kad į konteinerį nepatektų krituliai ir nepadidintų atliekų svorio.

ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE, į konteinerį mesti tokias antrines žaliavas, kurios
nurodytos užrašuose ant konteinerio „Popierius“, „Plastmasė“, „Stiklas“.
ATLIEKŲ PRIĖMIMO PUNKTUOSE (APP) iš gyventojų priimamos APP darbo metu buityje susidariusios
atliekos: Biologiškai skaidžios atliekos: smulkios šakos, lapai, nupjauta žolė. Medienos atliekos: baldų ir kitų buityje
naudotų daiktų medinės dalys. Metalas: konservų dėžutės, gėrimų skardinės, dangteliai ir kiti metaliniai buities daiktai.
Naudotos padangos: lengvųjų automobilių (ne daugiau kaip keturios lengvųjų automobilių padangos per metus iš
gyventojo), motociklų, dviračių padangos. Stambiagabaritės atliekos: baldai, langai, durys, dviračiai ir kitos didelių
gabaritų atliekos. Statybos atliekos: atliekos, susidarančios atliekant smulkų butų ir individualių valdų statinių remontą.
(Šios atliekos priimamos tik rajono atliekų priėmimo punkte Bariūnų k., Saugėlaukio sen.).

Pavojingos atliekos: galvaniniai elementai, akumuliatoriai, buitinės chemijos produktai, lakų, dažų, skiediklių
atliekos, cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė ir medžiagos, naudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos
produktų atliekos, naftos produktais užterštos pašluostės ir medžiagos, dienos šviesos lempos ir kitos
gyvsidabrio turinčios atliekos, agrochemijos atliekos (trąšos, pesticidai) ir kt.). (Šios atliekos priimamos tik
rajono atliekų priėmimo punkte Bariūnų k., Saugėlaukio sen.).
Neturintys galimybių rūšiuotas atliekas atvežti į atliekų priėmimo punktą buityje susidariusias pavojingas,
didžiąsias atliekas, naudotas padangas, elektros ir elektronikos atliekas gali atiduoti atliekų surinkėjui (vežėjui) pagal jo
iš anksto paskelbtą šių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafiką.
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-188 patvirtintos „Joniškio rajono
savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės“ yra privalomos visiems savivaldybės gyventojams ir savivaldybės
teritorijoje įsikūrusioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms.
Atliekas deginti, išmesti pamiškėse, pakelėse ar kitose tam neskirtose vietose, pilti ne į tam tikslui skirtus konteinerius,
ar tvarkyti kitais taisyklėse nenurodytais būdais draudžiama.

Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą
iki 579 Eur (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 161(1) straipsnis)

