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DĖL SODININKŲ APRŪPINIMO INDVIDUALIAIS KONTEINERIAIS
Atsakydami į Vilniaus susivienijimas „Sodai“ paklausimą dėl sodininkų aprūpinimo
individualaus naudojimo konteineriais, informuojame, kad atliekų tvarkymo sistemą Vilniaus
mieste administruoja SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (toliau – VASA). Mišrių
komunalinių atliekų surinkimo konteinerių dar neturintys fiziniai asmenys turi užpildyti prašymo
formą dėl mišrių komunalinių atliekų konteinerio pastatymo ir internetu pateikti šiai įmonei.
Prašymo formą galima rasti interneto svetainėje www.sivasa.lt → Prašymo forma dėl
konteinerio pastatymo/ pakeitimo → pasirinkti formos tipą → pildyti formą kaip fiziniam asmeniui
→ užpildyti prašymą dėl mišrių komunalinių atliekų konteinerio pastatymo/ pakeitimo →
patvirtinti.
Prašymą galima pateikti ir SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ būstinėje
Smolensko g. 5, LT-03202 Vilnius.
Taip pat informuojame, kad parengtas Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo
taisyklių naujos redakcijos projektas, kurį svarstyti bus teikiama Vilniaus miesto savivaldybės
tarybai.
Numatyta, kad Savivaldybės teritorijoje pagal užstatymo intensyvumą naudojami bendrojo
arba individualaus naudojimo konteineriai. Kokie konteineriai naudojami konkrečioje vietoje
(teritorijoje) sprendžia VASA vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais.
Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių naujos redakcijos projekte
numatyta, kad VASA pritarimu sodininkų bendrijos narys galės naudotis individualaus naudojimo
konteineriais, jeigu yra galimybė privažiuoti šiukšliavežei. Jeigu sodininkų bendrijoje yra
apsukintas šiukšliavežės privažiavimas, siūloma VASA pritarimu sodininkams naudotis bendro
naudojimo konteineriais, ir tokiems sodininkams individualaus naudojimo konteineriai nebus
reikalingi.
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