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REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE ŠALINAMŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO 
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____2013-03-12    _ 
(pildymo data) 

 
_Panevėžio regioninis nepavojingųjų atliekų sąvartynas Dvarininkų k., Panevėžio r._ 

(Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno pavadinimas, adresas) 
 

Panevėžio 
(komunalinių atliekų tvarkymo regionas) 

 
Rokiškio r. 

(savivaldybė) 
 
    UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, Beržų g. 3, Panevėžys               ____________ __2013-02-27_________ 
    (Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno operatorius, adresas)                           (mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatyto darbų atlikimo data) 

Eil. Nr. Atskirtos komunalinių atliekų rūšys 
Komunalinių atliekų kiekis 

tonomis*, t procentais, % 
 

1 2 3 4 

1. Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos 0,028 8,75 

2. Žaliosios atliekos   

3. Medienos, įskaitant pakuotes, atliekos   

4. Biologiškai skaidžios maisto gamybos atliekos 0,068 21,25 

5. Natūralaus pluošto audinių atliekos 0,017 5,31 

6. Kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos   

7. Visos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos 0,113 35,31 



1 2 3 4 

8. Plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos 0,066 20,62 

9. Kombinuotų pakuočių atliekos 0,012 3,75 

10. Metalų, įskaitant pakuotes, atliekos 0,010 3,13 

11. Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos 0,034 10,63 

12. Inertinės atliekos (keramika, betonas, 
akmenys ir pan.) 

0,032 10 

13. Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios 
nepavojingosios atliekos 

  

14. Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios 
elektros ir elektroninės įrangos atliekos 

  

15. Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios 
baterijų ir akumuliatorių atliekos 

  

16. Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios 
pavojingosios atliekos 

  

17. Kitos komunalinės atliekos 
 (higienos atliekos, daiktai iš sintetinio pluošto, guma, avalynė) 

0,053 16,56 

18. Visas tirtas mišrių komunalinių atliekų kiekis 0,320 100 

                * Kiekis nurodomas trijų skaitmenų po kablelio tikslumu. 
 

    Regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno operatorius ar jo įgaliotas asmuo 
     _         UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras direktorius Arturas Grucė__ 

 (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
                Stebėjimo komisijos pirmininkas (arba jo pavaduotojas)      
                 _______ UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras eksploatavimo inžinierius Gintautas Ulys  
                               (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

__________________ 


