KELM S RAJONO SAVIVALDYB S
TARYBA
SPRENDIMAS
D L KELM S RAJONO SAVIVALDYB S VIETIN S RINKLIAVOS UŽ
KOMUNALINI ATLIEK SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTAT ,
PATVIRTINT RAJONO SAVIVALDYB S TARYBOS 2006 M. SPALIO 26 D.
SPRENDIMU NR.T-288, 31 PUNKTO PAKEITIMO
2009 m. gruodžio 17 d. Nr. T-476
Kelmė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymo (Žin.,
1994, Nr.55-1049, Žin., 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos
Respublikos rinkliavų statymo (Žin., 2000, Nr.52-1484) 12 straipsnio 3 punktu ir
atsižvelgdama

Vš

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro si lymus, rajono

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Pakeisti Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų rajono savivaldybės tarybos 2006 m.
spalio 26 d. sprendimu Nr. T-288, 31 punktą ir j išdėstyti taip:
„31. Savivaldybės teritorijoje visiems komunalinių atliekų turėtojams –
juridiniams asmenims, kuriems teikiamos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos,
taikomas metinis rinkliavos dydis arba nustatomas pagal atliekų susidarymo kiekius
nusakančius vienetus ir jiems patvirtintas susikaupimo normas:

Eil.
Nr.

Atliek tur toj kategorijos

1.

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

Atliek susikaupimo
Atliek susikaupimo
norma 1 parametro
kiekius nurodantys
vienetui, kg per
parametrai
metus
Darbuotojų skaičius

600 kg

Eil.
Nr.

Atliek susikaupimo
Atliek susikaupimo
norma 1 parametro
kiekius nurodantys
vienetui, kg per
parametrai
metus

Atliek tur toj kategorijos

2.

Gydyklos (ligoninės, slaugos namai,
sanatorijos)

Lovų skaičius

350 kg

3.

Mokymo staigų bendrabučiai, internatai

Vietų (užimtų)
skaičius

270 kg

Darbuotojų skaičius

140 kg

Valda

53 kg

4.

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

5.

Sodų ir garažų valdos

6.

Viešbučiai, moteliai, svečių namai

Vietų skaičius

50 kg

7.

Mokyklos, mokymo staigos,
vaikų darželiai ir lopšeliai

Mokinių, vaikų
skaičius

25 kg

8.

Seni nijos už veikiančias kapines

1 ha užlaidoto ploto

8000 kg

9.

kininkai

Deklaruotų žemės
kio naudmenų
plotas, ha:

a.

20 – 100 (imtinai)

40 Lt

b.

100 – 500 (imtinai)

80 Lt

c.

Daugiau kaip 500

120 Lt

2. Nustatyti, kad šis sprendimas sigalioja nuo 2010 metų sausio 1 d.

Savivaldybės meras

Kostas Arvasevičius

