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REIKALAVIMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKU TVARKYMO
ISTATYMO NR. VIII-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-

S

Respublikos atliekq tvarkymo istatymo 302
s). Pakeitimo istatymo I straipsniu istatymq
istatymo 302 straipsnio 3 ir 4 daiis" o 2

rinkliavos ar kitos lmokos uZ komunatiniu attieq#t
dydiio nustatymo taisykliq nuostatomis, t*i ZOhO m.
rinkliavos ur kitos imokos ui komunaliniry atliekry surinkimq i5 atliekq turdtojry
ir komunaliniry

tvarkymq dydiius.
Aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos atliekq tvarkymo
istatymo (toliau - {statymas)
302 straipsnio 4 dalyje inter alia nustatyta, kad komunaliniq uili.tq
tvart ymo paslaugq kain4 ir jmokos
uZ komunaliniq atliekq surinkim4 i5 atliekq turetojq ir atliekq tvarkym4
dydi nustato savivaldybe. Sio
straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad nustatant rinkl vos ar kitos
imokis'ui komunaliniry attiekry
surinkimq i5 atliekry taritoit|
atliekry tvarkymq dydi, turi iafi vadovaujamasi Vyiiausybis
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 Lietuvor Respublikos Vyriausybes 2013
m.liepos 24 d,.
komunaliniq atliekq surinkim4 iS atlieku turetoiu
virtinimo" pakeitimo',. Siuo teises uktl'l Lieturros
013 m. liepos 24 d. nutaimq
i5 atliekq turetojq ir
:T.11k]-4
nauja redakcija.
atl.ie kry

ir

atliekq

imokos

taisykli
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turi buti taikoma dvinare lmoka, susideclanti iS
pastoviosios ir kintamosios dedamqiq. Taisykliq 23 t 24 punktuose nustatyta,
kad pastovioji
dedamoji nustatoma tokia, kad padengtq pastovi4sias su komunaliniq ailiekq tvarkymu imokos
susilusias
s4naudas. Siq imokos dali moka visi netlhojamojo iurto objektq savininkai arba jq
igalioti asmenys.

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

dalyje nustatytq reikalavimq ir nenustate rinkliavo
atliekq turetojq ir atliekq tvarkym4 dydLiqpagal
AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybiq
administracines prieZiDros istatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
iS

..
dienos.

Apie priimt4 sprendim4 pra5au pranesti Vyriausybes atstovui per 10
dienq nuo jo priemimo

nistracines prieZiDros
savivaldybes tarybos
atstovo teikimais ir

Vyriausybes atstove
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