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Taurages raj ono savivaldybes tarybai
Taurages rajono savivaldybes merui

REIKALAVIMAS
DEL LTETUVOS RESPUBLTKOS ATLIEKU TVARKYMO
NR. VrIr-7 87 30STRAIPSNIO PAKEITIMO ISTATYMO Z STN.q.IPSNIO IRISTATYMO
LIETUVOS RESPUBLIKoS
ATLIEKU TVARKYMO ISTATYMO 30' STRAIPSNIO 3 DALIES
IGYVENDINIMO

2017 m. vasario 2 d. Nr.

6-

5

Nuo 2015 m.balandLio 1 d. isigaliojo Lietuvos Respublikos atliekq tvarkymo
istatymo 30,
straipsnio pakeitimo istatymas (toliau Pakeitimo
istatymas;. lakeitimo istatymo I straipsniu istatymq
leidejas pakeite Lietuvos Respublikos atliekq tvarkymo
lstatymo 30' straipsnio 3 ii 4 dalis, o 2
straipsniu nustatd, kad savivaldybis, vadovaudam
rinkliavos qr kitos imokos uZ komunaliniu atlieku
dydZio nustatymo taisyktiry nuostatomis, ini ZOtO m.
rinkliavos ar kitos imokos ui komunatiniry atliekry surinkimq ii atliekry turdtojq
ir komwnaliniry
atlie k ry tvarkymq dy diius.
Aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos atliekq tvarkymo
istatymo (toliau - {statymas)
30'z straipsnio 4 dalyje inter alia nustatyta, kad komunaliniq uiti.t q
iratty-o paslaugq kain4 irlmokos
uZ komunaliniq atliekq surinkim4 i5 atliekq turetojq ir atliekrl tvarkym4
dydi nustato savivaldybd. Si;
straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad nustatant rint liavos ar kitos
imokis wi komunalinir.T atliekry
swrinkimq ii atliekry turitoiry ir atliekry tvarkymq dydi, turi iati vadovaujamasi Vyiiausybds
p utv irtinto mis t aisy k limis.
Nuo 2016 m. balandLio 23 d. isigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2016 m.
balandLio 20 d. nutarimas Nr. 384 ,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013
m.liepos 24 d.
komunaliniq atliekq surinkim4 i5 atliekq turetojq
virtinimo" pakeitimo.,. Siuo teises aktu Lietuvos
2013 m. liepos 24 d. nutarim4
q surinkim4 iS atliekq turetojq ir
e nauja redakcija.
iausybes patvirtintq Vietines rinkliavos ar kitos
turetojq ir atliekq tvarkym4 dydlio nustatlzlls
turi b[ti taikoma dvinare imoka, susidedanti iS
ir 24 punktuose nustatyta, kad pastovioji imokos
sias su komunaliniq atliekq tvarkymu susijusias
s4naudas. Si4 imokos dali moka visi nekilnojamojo turto objektq savininkai
arba jq igatioti urni.rryr.

os dedamoji nustatoma tokia,
s4naudas. KintamEj4 fmokos
asmenys' kuriems teikiama

arkymo

paslauga.

AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybiq
administracines prieZiuros istatymo 5 straipsnio 2 dalies I punktu,

.

.

dienos.

Apie priimt4 sprendim4 praSau prane5ti Vyriausybes atstovui per 1
0 dienq nuo j o priemimo

nistracines prieZiDros
savivaldybes tarybos
atslovo teikimais ir
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