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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Dėkodami už bendradarbiavimą ir atsakydami į Jūsų klausimus, teikiame reikalingą

informaciją:

1. Klausimas.

Kas šiuo metu Šiaulių mieste yra bendrojo naudojimo konteinerių savininkas, aikštelių,

kuriose įrengti šie konteineriai, teritorijos tvarkytojas, žemės savininkas (nuomotojas,

nuomininkas)?

Atsakymas.

Konteineriai priklauso Paslaugos teikėjui. Pasibaigus Sutarčiai visi Paslaugos teikėjui

priklausantys ir konkurso sąlygas atitinkantys konteineriai, esantys pas atliekų turėtojus,

neatlygintinai perduodami Perkančiajai organizacijai/Administratoriui (red. VšĮ Šiaulių regiono

atliekų tvarkymo centrui) arba Paslaugos gavėjui (red. Šiaulių miesto savivaldybės administracijai).

2. Klausimas

Kam ir kokiu teisiniu pagrindu šiuo metu yra pavestos švaros ir tvarkos užtikrinimo prie

bendrojo naudojimo konteinerių funkcijos? Ar šios paslaugos sąnaudos įvertintos nustatant

rinkliavos dydį komunalinių atliekų turėtojams, o jeigu įvertintas, tai koks jų dydis, kokia jų dalis

rinkliavos kainoje?

Atsakymas.

Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų

apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugos teikimo sutarties Techninės specifikacijos 7.1.15. punktas

numato: „Paslaugos teikėjas konteinerių tuštinimo metu turi užtikrinti konteinerių aikštelės ar

konteinerių stovėjimo vietos tvarką ir švarią aplinką 5 metrų atstumu aplink konteinerių aikštelę ar

konteinerio stovėjimo vietą (5 m skaičiuojant nuo kiekvieno konteinerio išorinės kraštinės), surinkti

išsipylusias ir esančias atliekas ir palikti švarią konteinerių stovėjimo vietą. Jei bendro naudojimo

konteinerių stovėjimo vietose ir/ar aikštelėse šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių yra

pastatyti pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai, ir šalia jų palikta komunalinių atliekų,

Paslaugos teikėjas privalo surinkti išsipylusias ir/arba paliktas tas atliekas, už kurių surinkimą

Paslaugos teikėjas yra atsakingas. Atliekos, už kurių surinkimą yra atsakingas Paslaugos teikėjas

pagal šią Sutartį ir kurios yra paliktos šalia konteinerių, bet turi būti transportuojamos tvarkymui į

skirtingas apdorojimo vietas, turi būti surenkamos ir transportuojamos atskirai ne vėliau kaip per 2

darbo dienas nuo tokių atliekų atsiradimo fiksavimo dienos.“ Šiaulių miesto savivaldybės atliekų

tvarkymo taisyklių (Toliau – ATT), patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 5

d. sprendimu Nr. T-62, 32.7. punktas numato: „Komunalinių atliekų turėtojai privalo tarp atliekų

išvežimų palaikyti atliekų konteinerių stovėjimo vietos (aikštelės) švarą ir tvarką.“
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Taip šių paslaugų sąnaudos įtrauktos į bendra paslaugos teikėjo pasiūlymo kainą. Sumos

įvardinti neturime galimybės, nes šios sąnaudos yra Sutarties kainos neišskirta dalis.

3. Klausimas.

Kiek 2020 metais Šiauliuose buvo užfiksuota tvarkos pažeidimo atvejų prie bendrojo

naudojimo konteinerių, kokie tai buvo dažniausiai pasitaikantys pažeidimai, kokių teisės aktų ir

kokios nuostatos buvo pažeistos, kam, kokiais teisės aktais ir kokiomis jų nuostatomis nustatyta

atsakomybė už šiuos pažeidimus buvo pritaikyta, kas ir iš kokių lėšų apmokėjo papildomai patirtas

sąnaudas, susijusias su tokių pažeidimų padarinių likvidavimu?

Atsakymas.

Per 2020 metus buvo atlikta 1791 planinių ir neplaninių VšĮ Šiaulių regiono atliekų

tvarkymo centras bendro naudojimo konteinerių aikštelių kontrolinių patikrinimų. Nustatytas 671

pažeidimas, t. y bendro naudojimo aikštelėse rasta didelių gabaritų atliekų, padangų, nelegalių

sąvartynų, neapšluotų aikštelių. Už prie bendro naudojimo aikštelėse rastų didžiųjų atliekų, padangų

sutvarkymą apmokėta iš vietinės rinkliavos pastoviosios dalies surinktų lėšų, nelegalūs sąvartynai

(bešeimininkių atliekų) sutvarkymas apmokamas kaip numatyta ATT 23 punkte: „Savivaldybės

teritorijoje susidariusių atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja

(bešeimininkių atliekų), tvarkymą organizuoja Savivaldybė. Tokiomis atliekomis užterštos

teritorijos išvalymo ir sutvarkymo, atliekų surinkimo ir transportavimo darbai finansuojami

savivaldybės biudžeto ir Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo

specialiosios programos lėšomis.“.

Informaciją apie pažeidėjus, kuriuos užfiksuoja gyventojai, VšĮ Šiaulių regiono atliekų

tvarkymo centras perduoda Šiaulių miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui. Informacijos,

kokios ir kiek nuobaudų yra skirta, neturime.

4. Klausimas.

Pateikti komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo iš bendrojo naudojimo konteinerių

aikštelių paslaugos kokybės stebėsenos 2020 metų suvestinę, jeigu tokią suvestinę Šiaulių regiono

atliekų tvarkymo centras sudarė ir teikė Šiaulių miesto savivaldybei. 

Atsakymas.

Pridedame suvestinę.

5, 6 klausimai.

Pateikti pavyzdį tipinės sutarties, pasirašytos tarp Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos (Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro) ir mišrių komunalinių atliekų turėtojų (jų

atstovų) dėl tvarkos užtikrinimo prie bendrojo naudojimo konteinerių, arba tokios sutarties tipinį

projektą.

Pateikti pavyzdį Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu

patvirtintos tipinės jungtinės veiklos sutarties, pasirašytos tarp dviejų ar kelių mišrių komunalinių

atliekų turėtojų (jų atstovų) dėl tvarkos užtikrinimo prie bendrojo naudojimo konteinerių, arba

tokios sutarties tipinį projektą

Atsakymas.

Tokių sutarčių nėra sudaryta. Pridedame Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktorius įsakymą ir komunalinių atliekų naudojimosi bendra konteinerių stovėjimo vieta/aikštele

sutarties projektą.

Direktorius Žilvinas Šilgalis
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