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DĖL POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ APTARNAVIMO ĮSIGALIOJUS RINKLIAVAI
Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) informuoja, kad Vilniaus
miesto savivaldybės taryba 2017 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. 1-818 patvirtino Vilniaus miesto
savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą nuostatus, nustatė vietinės rinkliavos dydžius. Vietinės dvinarės rinkliavos
administravimą vykdys savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“. Vietinė
dvinarė rinkliava susidės iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų, rinkliava turės padengti visas
būtinąsias sąnaudas, susijusias su komunalinių atliekų tvarkymu. Ši rinkliava nustatoma visiems
Savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams, Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise
valdantiems nekilnojamąjį turtą, kurio rūšių sąrašą nustato Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija. Vilniaus mieste išskirta 14 apmokestinamo nekilnojamojo turto kategorijų. Įvedama
vietinė dvinarė rinkliava yra privaloma visiems minėtų kategorijų nekilnojamojo turto savininkams.
Pastovioji rinkliavos dalis visų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms numatyta vienoda, o
kintamoji rinkliavos dalis priklauso nuo mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos (kiekio), ir
yra skirtinga visose 14-oje nekilnojamojo turto kategorijų. Vietinė rinkliava Vilniaus mieste
įvedama nuo gegužės 1 d.
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Nuo š. m. gegužės 1 d. komunalines atliekas iš žemiau nurodytų teritorijų surinks ir veš šie
atliekų tvarkytojai:
- šiaurinė miesto dalis – Verkių, Fabijoniškių seniūnijos, šiaurinės Žirmūnų ir Šnipiškių
seniūnijų dalys, rytinė miesto dalis – Antakalnio, Naujosios Vilnios seniūnijos ir šiaurinė Rasų
seniūnijos dalis, vakarinė miesto dalis – Pašilaičių, Justiniškių, Šeškinės, Viršuliškių, Karoliniškių,
Pilaitės ir Lazdynų seniūnijos – UAB „Ecoservice“;
- pietinė miesto dalis – Naujininkų, Panerių, Grigiškių seniūnijos, pietinė Rasų seniūnijos
dalis ir pietinė Vilkpėdės seniūnijos dalis – UAB „Ekonovus“;
- centrinė miesto dalis – Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno seniūnijos, pietinės Šnipiškių
ir Žirmūnų seniūnijų dalys ir šiaurinė Vilkpėdės seniūnijos dalis – UAB „VSA Vilnius“.
Pasitikslinti, kokioje aptarnavimo zonoje yra Jūsų namas, galite Vilniaus miesto
savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt → E. miestas → interaktyvus žemėlapis → Miesto
tvarkymas → Sluoksniai (ekrano viršuje kairėje) → Atliekų tvarkymas → Vietos paieška (ekrano
viršuje dešinėje) → įvesti adresą.
Pagal įvykusio viešojo konkurso sąlygas šie atliekų vežėjai yra atsakingi už atliekų turėtojų
aprūpinimą antžeminiais konteineriais. Konteineriai bus statomi numatytoje ir tam tinkamoje
laisvoje vietoje.
Tuo atveju, jeigu turite įrengtus pusiau požeminius mišrių komunalinių atliekų konteinerius,
ir jie yra pastato bendrojo naudojimo objektų bendraturčių nuosavybė, šiuo metu naudojama
komunalinėms atliekoms išmesti ir yra aptarnaujama atliekų vežėjo, kuria naudotis
bendrasavininkams yra patogiau (arčiau), negu nuo gegužės 1 d. pastatomais antžeminiais
konteineriais, rekomenduojame neatidėliojant kreiptis į būsimą atliekų vežėją Jums aktualioje
aptarnavimo zonoje ir susitarti dėl tokių konteinerių nuomos ar perleidimo atliekų vežėjui.
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