Eksploatuoti netinkamas automobilis – legaliems ardytojams
Pagal teisės aktų reikalavimus, seni, nenaudojami automobiliai Lietuvoje turi būti saugiai ir
nekenkiant aplinkai išardyti, susidariusios atliekos perdirbamos, o tinkamos naudoti dalys
naudojamos pakartotinai. Tačiau vis dar nemažai nelegalių, licencijų neturinčių nenaudojamų
automobilių supirkėjų, kurie iš gyventojų juos superka neteisėtai, išardo, vertingas dalis ir atliekas
parduoda, o dalis, kurių negali pelningai parduoti, tiesiog išmeta į pamiškes, pakeles ar sudegina tam
nepritaikytose vietose. Taip nelegalūs ardytojai teršia aplinką, nemoka mokesčių, nusižengia teisės
aktų reikalavimas ir užkerta kelią atliekas sutvarkyti iki galo, perdirbant visas įmanomas dalis arba
panaudojant jas dar kartą. Be to, nelegalūs ardytojai automobilių savininkams neišduoda transporto
priemonių sunaikinimo pažymėjimų, todėl automobilių savininkai negali tinkamai jų (automobilių)
išregistruoti VĮ „Regitra“.
Kaip žinoma, naudojimui netinkamas, nevažiuojantis automobilis yra laikomas atlieka. Iš jo į
dirvožemį gali ištekėti aplinkai žalą darantys skysčiai (kuro, alyvos likučiai, įvairios rūgštys),
išdaužyti automobilio stiklai ne tik teršia aplinką, bet ir gali sužeisti greta žaidžiančius vaikus.
Plastikas, guma ar kitos automobilyje esančios medžiagos, pakliuvusios į aplinką, ilgai nesuyra, o
netinkamai deginamos dar ir užteršia orą. Gyventojai ir įmonės, dėl įvairių priežasčių kiemuose
laikantys nebenaudojamus, nebevažiuojančius automobilius, nusižengia teisės aktų reikalavimams ir
gali būti baudžiami už aplinkos taršą.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija (ENTPTA) kartu su Gamintojų ir
importuotojų asociacija (GIA) yra sukūrusi senų automobilių tvarkymo sistemą, kurios dėka
gyventojas nebenaudojamą transporto priemonę gali priduoti kiekvienoje Lietuvos apskrityje.
ENTPTA vienija įmones, užsiimančias eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo
veikla, kuri apima transporto priemonių surinkimą, vežimą, ardymą, išmontavimą, atliekų rūšiavimą,
pridavimą ir pan.
Dėl neeksloatuojamo automobilio pridavimo Joniškio rajono gyventojai gali kreiptis į įmones:
UAB „Gejūna“, Turgaus g. 4, Joniškis, tel. 8 698 23877
UAB „Lotora“, Stoties g. 16, Joniškis, tel. 8 674 44644
UAB „Autodinama“, Mikolaičių k. 3, Joniškio r., tel. 8 686 91556
Elenos Balčiūnienės individuali įmonė, Lydekių k. 1, Joniškio r., tel. 8 618 47023
Visas ENTPTA asociacijai priklausančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardytojų
sąrašas pateiktas internetinėje svetainėje http://autotvarkymas.lt/entp-turetojams/.

