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REIKALAVIMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLTEKU TVARKYMO ISTATYMO NR. VIrI-787 30'
STRAIPSNIO PAKEITIMO ISTATYMO 2 STRAIPSNIO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
ATLIEKU TVARKYMO ISTATYMO 30' STRAIPSNIO 3 DALIES IGYVENDINIMO

2017 m. vasario 2 d. Nr.

6- V

Nuo 2015 m. balandZio 1 d. isigaliojo Lietuvos Respublikos atliekq tvarkymo istatyrno 30,
straipsnio pakeitimo istatymas (toliau - Pakeitimo istatymas). Pakeitimo
fstatymo 1 straipsniu istatymq
leidejas pakeite Lietuvos Respublikos atliekq tvarkymo fstatymo 302 straipsnio 3 ii 4 dalis, o 2
straipsniu nustate, kad savivaldybis, vadovaudamosi Lietuvos Respubtikos Vyriausybes patvi;rtintt4
rinkliavos ar kitos imokos ui komunalini4 atliekq surinkimq iS atliekt1 turetojtl ir atliektl tvarlqtmq
dydiio nustatymo taisykli7 nuostatomis, iki 2016 m. liepos I d. nustato naujus arba patvirtina esaimus
rinkliavos ar kitos imokos ui komunatiniry atliekry surinkimq ii atliehq turitojq ir komunaliniry
atlie k q tv ar ky mq dy dii us.
Aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos atliekq tvarkymo istatymo (toliau {statymas)
30'? straipsnio 4 dalyje inter alia nustatyta, kad komunaliniq atliekq tvarkymo paslaugq kain4 irlmokos
uZ komunaliniq atliekq surinkim4 i5 atliekq turetojq ir atliekq tvarkym4 dydi nustato savivaldybe. Sio
straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad nustatant rinkliavos ar kitos imokos ui komunaliniry atliekry
surinkimq i5 atliekry tur4tojr.y ir atliekry tvarkymq dydi, turi bafi vadovaujamasi Vyriausybis
p atv irtinto mis taisy k li mis.

Nuo 2016 m. balandLio 23 d. isigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2016 m.
balandZio 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 atliekr+ turetoiu
ir atliekq tvarkym4 dydZio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo". Siuo teises aktu Lietuvos
Respublikos Vyriausybe pakeite Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. liepos 24 d.. nutarimE
Nr. 711 ,,Del vietines rinkliavos ar kitos imokos uZ komunaliniq atliekq surinkim4 iS atliekq turetojq ir
atliekq tvarkym4 dydLio nustatymo metodikos patvirtinimo" ir ji i5deste nauja redakcija.
Siuo metu galiojandios redakcijos Vyriausybes patvirtintq Vietines rinkliavos ar kitos
imokos uZ komunaliniq atliekq surinkim4 i5 atliekq turetojq ir atliekq tvarkym4 dydZio nustat5rms
taisykliq (toliau - Taisykles) 22 punkte nurodyta, kad turi buti taikoma dvinare imoka, susidedanti iS
pastoviosios ir kintamosios dedamqjq. Taisyklila 23 ir 24 pwtktuose nustatyta, kad pastovioji
imokos
dedamoji nustatoma tokia, kad padengtq pastovi4sias su komunaliniq atliekq tvarkymu susijusias
s4naudas. Si4 imokos dali moka visi nekilnojamojo turto objektq savininkai arbajq
igalioti ur-.nyr.

Pagal Taisykliq 28 ir 29 punktq nuostatas, kintamoji
fmokos dedamoji nustatoma tokia,
kad padengtq kintamqsias su komunaliniq atliekq tvarkymu susijusias s4naudas. Kintam4j4
imokos
dali moka nekilnojamojo turto objektq savininkai arba jr+ igalioti ur-.nyr, kuriems ieikiama
komunaliniq atliekq paemimo paslauga ir atliekq tvarkymo p^iurgu.
Vykdant Silales rajono savivaldybes administracing prieZilr4, nustatyta kad Silales rajono
savivaldybes taryba iki Siol neigyvendino Pakeitimo
istatymo 2 straipsnyje ir {statymo 30, straiprnio :
dalyje nustatytq reikalavimq ir nenustate rinkliavos ar kitos
imokos uZ i<omunaliniq atliekq ,.rrinki-4
i5 atliekq turetojq ir atliekq tvarkym4 dydZiq pagal Vyriausybes patvirtintq Taisykliq reikalavimus.
AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivald,ybiq
administracines prieZiuros istatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
r e i k ala u j u neatideliojant igyvendinti Lietuvos Respublikos atliekq tvarkymo
302
straipsnio pakeitimo istatymo 2 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos atliekr4 tvarkymo
istatymo
istatymo 302 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus ir artimiausiame savivaldybes tarybos
posedyje (ne veliau kaip per 1 menesi nuo reikalavimo gavimo dienos) nustatyti naujus arba pakeisti
esamus rinkliavos ar kitos imokos uZ komunaliniq atliekq surinkim4 i5 atliekq turetojq ir komunaliniq
atliekq tvarkym4 dydZius pagal Vyriausybes patvirtintq Vietines rinkliavo, u, kito,
imokos uZ
komunaliniq atliekq surinkim4 i5 atliekq turetojq ir atliekq tvarkym4 dydZio nustatymo taisykliq
nustatytus reikalavimus.
Apie priimt4 sprendim4 praSau pranesti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo priemimo
dienos.

Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZilros
istatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatyt4 reglamentavim4, meras artimiausiame savivaldybes tarybos
posedyje privalo supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais
ir
reikalavimais.
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