Statybinių atliekų tvarkymas
Statybinių atliekų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas,
Atliekų tvarkymo taisyklės ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinko ministro 2006 m. gruodžio 29d. įsakymu Nr. D1-637 (toliau - Taisyklės).
Planuojamas susidarysiančių statybinių atliekų kiekis turi būti numatomi iš anksto statinio
projekte. Statinio projekte numatomi susidarysiančių statybinių atliekų tvarkymo būdai ir neapdorotų
statybinių atliekų sunaudojimo būdai.
Statybvietėje susidarančios atliekos turi būti rūšiuojamos ir saugiai žmonėms bei aplinkai
laikomos pagal rūšis:
• komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios
atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas (atliekos kodas 20 03
01),
• inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai (atliekos kodais 17 01 01, 17 01 02, 17 01
03 ir kt.)
• perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės,
popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar
pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos (atliekos kodais 17 02 02, 17 04 05 ir
kt.),
• netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.) (atliekos kodu
17 06 04),
• pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių,
galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą (atliekos kodais 17 08 01*,17 09 01*, 17 06
03* ir kt.).
Asbesto turinčios statybinės atliekos (atliekos kodais 17 06 01*, 17 06 05*) statybvietėje turi būti
tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų
tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse. Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi
būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. Birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje
susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią
plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios
statybinės atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.
Gali būti išrūšiuojama ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšį, apimtis ir atliekų
tvarkymo galimybes.
Nepavojingos statybinės atliekos laikinai statybvietėje gali būti laikomos ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės
atliekos, tame tarpe ir asbesto turinčios statybinės atliekos, laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo
taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki
statybos darbų pabaigos.
Statybvietėje išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias
atliekas pagal rašytines sutartis dėl jų naudojimo ir (ar) šalinimo. Asbesto turinčios statybinės atliekos turi
būti perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę šalinti asbesto turinčias statybines atliekas.
Patikrinti ar atliekų tvarkytojas turi teisę tvarkyti r (ar) šalinti atliekas galima viešame Atliekų
tvarkytojų valstybės registre adresu: https://atvr.am.lt/;jsessionid=6b879d01eb9d9e1d2347fdc82204.
Statybvietėje turi būti pildomas atliekų susidarymo apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir
atliekų tvarkytojams perduotų atliekų apskaita, teikiama metinė atliekų susidarymo ataskaita,
vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka.
Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal atliekų tvarkymo taisyklių 112-115 punktų
reikalavimus.
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