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2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. liepos 16 d., 2012-08-21______         _______ 
(laikotarpis, už kurį teikiama Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose pašalintų komunalinių 

biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita, ir ataskaitos teikimo data)  

Eil. 
Nr. 

Pašalintos biologiškai 
skaidžios komunalinės 

atliekos 

Atliekų 
sąrašo 
kodas 

Atliekų 
biologinis 

skaidumas, 
% 

Pašalintas 
biologiškai 

skaidžių 
komunalinių 

atliekų bendras 
kiekis, tonomis, 

t 

Pašalintas 
grynasis 

biologiškai 
skaidžių 

komunalinių 
atliekų kiekis, 

tonomis, t 
1 2 3 4 5 6 

1. 
Mišrios komunalinės 

atliekos 
20 03 01 67,4 

2704 1822 

2. Atskirai sąvartyne pašalintos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 
3. Popierius ir kartonas 20 01 01 100 - - 
4. Drabužiai 20 01 10 50 - - 

5. Tekstilės gaminiai 20 01 11 50 - - 

6. 
Mediena, nenurodyta 

20 01 37 
20 01 38 100 

- - 

7. 
Kitos komunalinės 

biologiškai skaidžios 
atliekos*** 

  
- - 

 
* Ataskaitoje pateikiamas komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančios savivaldybės, kurios atliekos šalinamos 
to regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyne, pašalintas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis (teikiamų ataskaitų 
skaičius priklauso nuo savivaldybių skaičiaus komunalinių atliekų tvarkymo regione). 
** Naudoti Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo 
ataskaitos (Tvarkos aprašo 1 priedas) 7 eilutėje nustatytą visų biologiškai skaidžių atliekų kiekį (procentais, %). 
 *** Nurodyti kitas regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamas komunalines biologiškai skaidžias atliekas, 
atliekų sąrašo kodus, atliekų biologinį skaidumą (procentais, %), pašaliną komunalinių biologiškai skaidžių atliekų 
bendrą kiekį tonomis, t (trijų skaitmenų po kablelio tikslumu), pašalintą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų grynąjį 
kiekį tonomis, t (trijų skaitmenų po kablelio tikslumu). 
 
Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno operatorius ar jo įgaliotas asmuo 
       
Eksploatavimo inžinierius, atliekantis direktoriaus funkcijas Gintautas Ulys 
                       (pareigos, vardas, pavardė, parašas)    

 


