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Kaunas

Nuo š. m. gegužės 10 d. n u s t a t a u:
1. Kauno miesto atliekų turėtojams - fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau - Užsakovas), turintiems sutartį
dėl atliekų tvarkymo naudojantis individualiu komunalinių, žaliųjų, pakuočių ir (ar) kitų atliekų konteinerių,
minėto konteinerio nuėmimas nutraukiant Užsakovo atliekų tvarkymo sutartį arba konteinerio talpos
pakeitimas (t.y. konteinerį ar konteinerių komplektą nuvežant Užsakovui ir parsivežant senąjį konteinerį ar
konteinerių komplektą) pagal Užsakovo poreikį (toliau bendrai vadinama - konteinerio transportavimas) yra
apmokestinamas žemiau nurodytais įkainiais:
1.1. 5,78 Eur (be PVM) už 0,12-0,24 kub.m. 1 (vieno) konteinerio transportavimą per 10 darbo dienų nuo
Užsakovo prašymo pateikimo dienos. Jeigu Užsakovui vienu metu (vienu reisu) transportuojamas konteinerių
komplektas, t.y. daugiau nei 1 (vienas) konteineris, Užsakovui taikomas 8,26 Eur (be PVM) mokestis.
1.2. 12,40 Eur (be PVM) už 0,66-1,1 kub.m. konteinerio ar konteinerių komplekto transportavimą per 10
darbo dienų nuo Užsakovo prašymo pateikimo dienos.
2. Užsakovui pirmą kartą sudarant atliekų tvarkymo sutartį individualus konteineris arba konteinerių
komplektas Užsakovo sutartyje nurodytu aptarnavimo adresu yra pristatomas neatlygintinai per 5 darbo
dienas nuo sutarties sudarymo dienos.
3. Užsakovams (fiziniams ir juridiniams asmenims) sudarantiems atliekų tvarkymo sutartis (pvz. žaliųjų ar kt.
Atliekų (išskyrus komunalinių atliekų sutartis)) Kauno rajone, konteinerių transportavimas (naujo konteinerio
pristatymas, konteinerio talpos pakeitimas pagal Užsakovo poreikį, dėl Užsakovo kaltės sugadinto konteinerio
pakeitimas, nuėmimas nutraukiant sutartį) apmokestinamas žemiau nurodytais įkainiais:
3.1. 8,26 Eur (be PVM) už 0,12-0,24 kub.m. konteinerio ar konteinerių komplekto transportavimą per 10
darbo dienų nuo sutarties sudarymo, pakeitimo ar nutraukimo dienos, o konteinerio sugadinimo atveju nuo
Užsakovo prašymo pateikimo dienos.
3.2. 20,66 Eur (be PVM) už 0,66-1,1 kub.m. konteinerio ar konteinerių komplekto transportavimą per 10
darbo dienų nuo sutarties sudarymo, pakeitimo ar nutraukimo dienos, o konteinerio sugadinimo atveju nuo
Užsakovo prašymo pateikimo dienos.
4. Natūraliai nusidėvėjęs ar dėl bendrovės darbuotojo kaltės sugadintas individualus konteineris Užsakovui
transportuojamas neatlygintinai. Paaiškėjus faktinėms aplinkybėms, jog individualus konteineris buvo
sugadintas dėl bendrovės darbuotojo kaltės, bendrovei padarytą žalą privalo atlyginti darbuotojas.
5. 2013 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. OV-488 pripažįstu netekusiu galios.
6. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Klientų aptarnavimo ir marketingo skyriaus vadovei Kristinai
Martinėnienei.
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