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DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO SODININKŲ BENDRIJOSE
Vilniaus Susivienijimo „Sodai“ (toliau – Susivienijimo) nariais yra 164 sodininkų bendrijos, esančios
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, kurios jungia apie 18 tūkst. sodininkų be šeimos narių. Apie 2/3
sodininkų negyvena sodininkų bendrijose, gyvenamąją vietą deklaruoja kitu adresu. Faktiškai šie asmenys
lankosi savo sklypuose balandžio – spalio mėnesiais ir priklauso sezoninių komunalinių atliekų turėtojų
kategorijai.
Įsigaliojus 2017 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-818 patvirtintiems
„Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą nuostatams“ (toliau – Nuostatai), sutriko atliekų tvarkymo tvarka sodininkų bendrijose. Atliekų
tvarkymo sutartys, kurias anksčiau buvo sudariusios sodininkų bendrijos su operatoriais, automatiškai neteko
galios. Sodininkų bendrijų valdymo organai nedalyvauja atliekų tvarkyme, kadangi šiame procese atsirado
atliekų turėtojai ir atliekų tvarkytojai.
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus“ (toliau – VASA) ir miesto savivaldybės darbuotojai
atsakingi už šį veiklos barą mėgina įteigti sodininkams, kad už atliekų tvarkymą turi būti atsakingi sodininkų
bendrijų vadovai. Sodininkų bendrijų vadovai skundžiasi, kad tie sodininkai, kuriems yra nesuteikiami
individualūs atliekų surinkimo konteineriai, kreiptųsi į bendrijos valdymo organus dėl bendrų konteinerių
pastatymo sodininkų bendrijos teritorijose. Visų pirma, ne visos sodininkų bendrijos savo teritorijose turi vietos
tokiems bendriems konteineriams, antra, esant bendriems konteineriams, sodininkų bendrija negali kontroliuoti
švaros ir tvarkos užtikrinimo, nes atliekas neša visi ir nebūtinai tos bendrijos sodininkai, o tokios vietos
dažniausiai tampa mažais sąvartynais ir dideliu galvos skausmu bendrijos valdymo organams. Susivienijimo
nuomone, to neturi būti, nes jokie norminiai dokumentai nenumato pareigos bendrijos valdymo organui tvarkyti
atliekas.
Sodininkų bendrijų vadovai pastoviai informuoja VASA apie netvarką tvarkant atliekas, tačiau padėtis
nesikeičia. VASA ne laiku ir nesistemingai teikia informaciją sodininkams ir jų vadovams. Ypač nepalanki
situacija susidarė su rūšiuojamų atliekų tvarkymu, kadangi tai yra jau ne VASA funkcijos.
2018 m. liepos 4 d. Susivienijimas raštu kreipėsi į VASA direktorių dėl Nuostatų įgyvendinimo tvarkos,
tačiau atsakymo dar negavome, o problemos savaime nesisprendžia, todėl esame priversti atkreipti Jūsų dėmesį.
Nuostatų 24 punkte ir papunkčiuose numatytos procedūros, kada atliekų turėtojams komunalinių atliekų
tvarkymo paslaugos yra nereikalingos. Labai norėtųsi, kad sezoniniai sodininkai (daugiausia senjorai) nebūtų
siuntinėjami į įvairias institucijas dėl pažymų. VASA visus duomenis gali gauti iš visų valstybės registrų.
Dėl nesavalaikio atliekų išvežimo sodininkų bendrijose kaupiasi jų krūvos. Sodininkai, kurie
nedeklaruoja gyvenamosios vietos bendrijose, neaprūpinami individualiais atliekų konteineriais. Prie neišvežtų
susikaupusių atliekų veisiasi graužikai, susidaro palankios sąlygos plisti ligoms. Galimi teisminiai ginčai dėl
rinkliavos teisėtumo (rinkliava renkama į priekį, o paslaugos nesuteikiamos arba teikiamos nekokybiškai).
Gerb. Vilniaus miesto vadovai, Susivienijimo nariai pasiruošę diskutuoti atliekų tvarkymo klausimu jums
priimtinu formatu. Sodininkai laukia operatyvaus ir aiškaus atsakymo į rūpimus klausimus.
Laukiame geranoriško supratimo.
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