KELM S RAJONO SAVIVALDYB S
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Kelmė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymo (Žin., 2000, Nr. 912832) 7 straipsnio 20 punktu, 17 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų statymo
(Žin., 2000, Nr. 52-1484) 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos
atliekų tvarkymo statymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 30 straipsnio 4 dalimi,
rajono savivaldybės Taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą nuostatus (pridedama).
2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktu patvirtinti nuostatai sigalioja nuo 2007 m.
sausio 1 d.

Savivaldybės meras

Kostas Arvasevičius

PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2006 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-288

KELM S RAJONO SAVIVALDYB S
VIETIN S RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINI ATLIEK SURINKIM IR TVARKYM
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą vedama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos statymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832), Lietuvos
Respublikos rinkliavų statymu (Žin., 2000, Nr. 52-1484), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo
statymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016), Biudžeto sandaros statymo pakeitimo
statymu (Žin. 2003, Nr. 117-5321), Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. sakymu Nr. 722 (Žin., 1999, Nr. 63-2065;
2004, Nr. 68-2381), Kelmės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis,
Kelmės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planu, Regioniniu komunalinių atliekų
tvarkymo planu.
2. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja šios rinkliavos apskaičiavimo, mokėjimo,
išieškojimo ir iš jos gautų savivaldybių biudžetų pajamų panaudojimo tvarką.
3. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą nustatoma Kelmės rajono savivaldybės tarybos (toliau - Savivaldybės Taryba) sprendimu.
II. PAGRINDIN S S VOKOS
4. Vietin rinkliava už komunalini atliek tvarkym (toliau – vietin rinkliava) –
tai Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš šių atliekų
turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma moka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią
kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.
5. Komunalini atliek tur tojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris turi
komunalinių atliekų arba kurio veiklos metu susidaro komunalinių atliekų, arba kuris atlieka šių
atliekų rūšiavimo, maišymo ar kitokią operaciją, kurios metu pasikeičia atliekų pobūdis ir sudėtis.
6. Leidimas – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, išduotas pagal
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. sakymu Nr. 80 (Žin.,
2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829 ), ar Gamtos išteklių naudojimo leidimas, išduotas pagal
Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos
aplinką normatyvų nustatymo tvarką (LAND 32-99), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 1999 m. lapkričio 30 d. sakymu Nr. 387 (Žin., 1999, Nr. 106-3087).
7. Vietin s rinkliavos mok tojai – komunalinių atliekų turėtojai, privalantys mokėti
vietinę rinkliavą, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų padalinius, turinčius leidimus,
kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti vykdyti savivaldybės organizuojamoje
komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.
8. Komunalini atliek tvarkymas – šių atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir
šalinimo veikla, taip pat atliekų tvarkymo veiklos priežiūra bei atliekų šalinimo vietų priežiūra po jų
uždarymo.
9. Komunalin s atliekos – buitinės (buityje susidarančios) ir kitokios atliekos, kurios
savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios buitines atliekas.
10. Individualus namas – atskiras gyvenamasis namas, kuriame rengti ne daugiau
kaip du butai.
11. Daugiabutis namas – pastatas, kuriame rengti daugiau kaip du atskiriems
savininkams priklausantys butai su gyvenamosiomis ir (ar) su negyvenamosiomis patalpomis.

III. VIETIN S RINKLIAVOS MOK TOJAI IR J REGISTRAVIMAS
12. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą nustatoma visiems Kelmės
rajono savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų
padalinius, turinčius leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti vykdyti
savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.
13. Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimą organizuoja ir tvarko viešoji staiga
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, (toliau – ŠRATC) .
14. ŠRATC sukuria ir administruoja Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos
mokėtojų registro duomenų bazę.
15. ŠRATC vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje registruoja ir tvarko
šiuos duomenis apie vietinės rinkliavos mokėtojus:
15.1. gyvenamosios arba negyvenamosios patalpos savininko vardas, pavardė arba
juridinio asmens pavadinimas;
15.2. mokėtojo kodas;
15.3. gyvenamosios arba negyvenamosios patalpos adresas bei duomenys, kokios
talpos konteineriais šios patalpos aptarnaujamos;
15.4. gyvenamųjų patalpų, kurios aptarnaujamos bendro naudojimo konteineriais,
gyventojų skaičius ir negyvenamųjų patalpų, kurios aptarnaujamos bendro naudojimo konteineriais,
kambarių skaičius.
16. Vietinės rinkliavos registrui būtini duomenys renkami, tvarkomi, saugojami ir
naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos statymo
reikalavimų.
IV. VIETIN S RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINI ATLIEK TVARKYM DYDŽIO
SKAIČIAVIMO TVARKA
17. ŠRATC atsako už vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą dydžio
apskaičiavimą. Visa informacija, susijusi su vietinės rinkliavos dydžių apskaičiavimu ir taikymu,
yra viešai prieinama.
18. ŠRATC apskaičiuoja vietinės rinkliavos dydžius ir pateikia juos Kelmės rajono
savivaldybės administracijai.
19. Savivaldybės administracija nustatyta tvarka teikia vietinės rinkliavos dydžių
nustatymo projektą tvirtinti Savivaldybės Tarybai.
20. ŠRATC vietinės rinkliavos apskaičiavimo tikslais naudojasi vietinės rinkliavos
mokėtojų registro duomenų baze, Savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtinto atliekų tvarkymo
plano bei j gyvendinant parengtų dokumentų (galimybių studijų, techninių projektų, sąmatų ir kt.)
duomenimis ir kita informacija, reikalinga vietinei rinkliavai apskaičiuoti.
21. Vietinės rinkliavos dydis apskaičiuojamas toks, kad gautos pajamos padengtų visas
atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas: atliekų tvarkymo sistemos administravimo, vietinės rinkliavos
administravimo, atliekų surinkimo ir transportavimo, šalinimo, sąvartyno eksploatavimo, uždarymo,
rekultivavimo, priežiūros po uždarymo, infrastruktūros plėtimo bei kitas su atliekų tvarkymu
susijusias išlaidas.
22. Vietinė rinkliava atliekų turėtojui už komunalinių atliekų tvarkymą nustatoma ir
patvirtinama litais už vienus kalendorinius metus.
23. Metinis vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą dydis atliekų
turėtojams apskaičiuojamas visas sistemos metines atliekų tvarkymo sąnaudas paskirstant dvi dalis
pagal tai, koks komunalinių atliekų kiekis tenka gyventojams ir koks – juridiniams asmenims.
24. Atliekų tvarkymo sąnaudų dalis, tenkanti fiziniams asmenims, yra paskirstoma
visiems miestų ir kaimų gyventojams vienodai.
25. Atliekų tvarkymo sąnaudų dalis, tenkanti juridiniams asmenims, yra paskirstoma
pagal atskiroms juridinių asmenų grupėms pasirinktus ir patvirtintus komunalinių atliekų kiekius
nusakančius vienetus (darbo vietų, darbuotojų, moksleivių ar pan. skaičius).
V. INFORMACIJOS, BŪTINOS VIETIN S RINKLIAVOS REGISTRUI SUDARYTI IR
VALDYTI, TEIKIMAS

26. Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimo tikslais ŠRATC nustatyta tvarka
naudojasi V Registrų centro Šiaulių filialo duomenų bazėmis.
27. ŠRATC prašymu papildomus duomenis turi pateikti visi komunalinių atliekų
turėtojai, jeigu šie duomenys būtini vietinės rinkliavos mokėtojų registro administravimui.
28. Kelmės rajono savivaldybės administracija privalo kartą per ketvirt iki kito
ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos pateikti ŠRATC duomenis apie šiuo laikotarpiu sumokėtą
( plaukusią Savivaldybės biudžetą) vietinės rinkliavos sumą.
VI. VIETIN S RINKLIAVOS DYDŽIAI
29. Vietinės rinkliavos dydžius tvirtina Kelmės rajono savivaldybės taryba pagal
Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka pateiktą vietinės rinkliavos dydžių nustatymo
projektą, kur parengia ŠRATC.
30. Savivaldybės teritorijoje visiems komunalinių atliekų turėtojams - fiziniams
asmenims, kuriems teikiamos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos, vieniems metams yra
nustatyta 40 Lt dydžio rinkliava.
31. Savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų turėtojams juridiniams asmenims,
kuriems teikiamos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos, - rinkliavos dydis nustatytas pagal
komunalinių atliekų kiekius nusakančius vienetus ir jiems patvirtintus susidarančių komunalinių
atliekų kiekius (1 lentelė).
1 lentelė

Atliek
susikaupimo
kiekius
nurodantys
parametrai

Atliek susikaupimo norma 1
parametro vienetui, kg per
metus

Eil.
Nr.

Atliek tur toj kategorijos*

1

Prekybos organizacijos (didmeninės
ir mažmeninės), parduotuvės,
prekybos kioskai, turgavietės,
viešojo maitinimo staigos.

2

Viešbučiai, moteliai, svečių namai

Vietų skaičius

50

3

Mokymo staigų bendrabučiai,
internatai

Vietų skaičius

250

4

Kitos staigos ir organizacijos
(viešieji ir privatūs biurai), pagal
patentus dirbantys fiziniai asmenys

Darbuotojų
skaičius

140

Mokinių, vaikų
skaičius

25

Vietų skaičius

350

Valda

52,5

5

6
7.

Mokyklos, mokymo staigos,
vaikų darželiai ir lopšeliai
Gydyklos (ligoninės, klinikos,
slaugos namai, sanatorijos)
Sodų ir garažų valdos

Darbuotojų
skaičius

500

