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Jurbarko raj ono savivaldybes tarybai
Jurbarko rajono savivaldybds merui

REIKALAVIMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKU TVARKYMO ISTATYMO NR. VIII-787 30'
STR,dIPSNIO PAKEITIMO ISTATYMO 2 STRAIPSNIO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
ATI,IEKU TVARKYMO ISTATYMO 30' STRAIPSNIO 3 DALIES IGYVENDINIMO

20ll m. vasario 2 d.Nr.6- $

Nuo 2015 m.balandLio 1 d. fsigaliojo Lietuvos Respublikos atliekq tvarkymo
istatymo 302
straipsnio pakeitimo istatymas (toliau - Pakeitimo istatymas). Pakeitimo
istatymo 1 siraipsniu istatymq
leidejas pakeite Lietuvos Respublikos atliekq tvarkymo istatymo 302 straipsnio 3 ii 4 dalis, o 2
straipsniu nustatd, kad savivsldybds, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybes paht1rtintt4
rinkliavos ar kitos imokos ui komunaliniq atliekq surinkimq ii atlielctl turetojt4 ir attiektl tvarkymq
dydiio nustatymo taisykliry nuostatomis, iki 2016 m. liepos I tl. nustato naujws urba patvirtina esamus
rinkliavos ar kitos imokos ui komunatiniry utliekry surinkimq ii atliekq turitojrg ir komwnalini,
at lie k ry tv ar ky mq dy diius.
Aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos atliekq tvarkymo fstatymo (toliau
- {statymas)
30' straipsnio 4 dalyje inter alia nustatyta, kad komunaliniq atliekq tvarkymg paslaugq kain4 irlmokos
uZ komunaliniq atliekq surinkim4 i5 atliekq turetojq ir atliekq tvarkym4 dydi nustato savivaldybe. Sio
straipsnio 4 dalyje nurodya, kad nustatant rinkliavos ar kitos imokos ui komunuliniq atliekry

surinkimq

ii

ir

turi bafi vadovaujamasi Vyrinusybis
irti ntomk taisy kl4mis.
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.
nutarimo Nr. 711 ,,Del rinkliavos ar kitos imokos uZ komunaliniq atliekq surinkim4 i5 atliekrl turetojq
ir atliekq tvarkym4 dydZio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo". Siuo teises aktu Lietuvos
Respublikos Vyriausybe pakeite Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. liepos 24 d.. nutarim4
Nr. 711 ,,Ddl vietines rinkliavos ar kitos imokos uZ komunaliniq atliekq surinkim4 i5 atliekq turetojq ii
atliekq tvarkym4 dydZio nustatymo metodikos patvirtinimo" ir ji i3deste nauja redakcija.
Siuo metu galiojandios redakcijos Vyriausybes patvirtintq Vietines rinkliavos ar kitos
imokos uZ komunaliniq atliekq surinkim4 i5 atliekq turetojq ir atliekq tvarkym4 dydZio nustatymo
taisykliq (toliau - Taisykles) 22 punkte nurodya, kad turi buti taikoma dvinare imoka, susidedanti iS
pastoviosios ir kintamosios dedamqiq. Taisyklia 23 ir 24 punktuose nustatyta, kad pastovioji
fmokos
dedamoji nustatoma tokia, kad padengtq pastovi4sias su komunaliniq atliekq tvarkymu susiiusias
s4naudas. Si4 imokos dali moka visi nekilnojamojo turto objektq savininkai arba jq
igditti urrn..ryu.

p atv

atliekry tur4toiq

atliekry tvarkymq dydi,

os dedamoji nustatoma tokia,
s4naudas. Kintam4j4 imokos
asmenys' kuriems teikiama

arkymo paslauga.
administracing prieZiur4, nustatyta kad Jurbarko
2 straipsnyje ir fstatymo 302
imokos uZ komunaliniq atliekq
iausybes patvirtintq Taisykliq

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

dienos.

Apie priimt4 sprendim4 pra5au pranesti Vyriausybes atstovui per 10 dienq
nuo jo priemimo
nistracines prieZi[ros
savivaldybes tarybos
atstovo teikimais ir

Vyriausybes atstove
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