BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ
ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO
2015 m. vasario 6 d. Nr. TS-17
Birštonas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8
punktu, 12 straipsnio 3 punktu, Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu
Nr. TS-90 patvirtintų Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 32 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo
Kauno apskrityje 2014 m. lapkričio 25 d. raštą Nr. 10-238 „Dėl vietinės rinkliavos lengvatų
taikymo“, Birštono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 12 d.
sprendimą Nr. TS-26 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų
pripažinimo netekusiais galios“ su visais pakeitimais ir papildymais.
3. Šį sprendimą paskelbti vietinėje spaudoje.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė

Nijolė Dirginčienė

PATVIRTINTA
Birštono savivaldybės tarybos
2015 m. vasario 6 d.
sprendimu Nr. TS-17
VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ
TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) lengvatų taikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja Vietinės rinkliavos lengvatų taikymo bei dokumentų pateikimo tvarką.
2. Vietinės rinkliavos lengvatos suteikiamos asmenims Rinkliavos administratoriui pateikus
Aprašo IV skyriuje nurodytus dokumentus, o Aprašo 12 punkte nurodytu atveju – Birštono
savivaldybės Tarybos sprendimu.
II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Lengvata – Vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimas nuo Vietinės rinkliavos mokėjimo,
Vietinės rinkliavos sumažinimas bei sąlygų, turinčių įtakos Vietinės rinkliavos apskaičiavimo
dydžiui, nustatymas.
3.2. Lengvatos gavėjas – Vietinės rinkliavos mokėtojas, kuriam pagal šį Aprašą teikiama
lengvata.
3.3. Rinkliavos administratorius – UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“.
3.4. Administracijos direktorius – Birštono savivaldybės administracijos direktorius.
3.5. Seniūnas – Birštono seniūnijos seniūnas.
3.6. Komisija – Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta
komisija Vietinės rinkliavos lengvatų suteikimo galimiems atvejams, nenumatytiems šiame Apraše,
nagrinėti (toliau – Komisija).
4. Kitos šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Birštono savivaldybės tarybos
2008 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-90 patvirtintuose Birštono savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose ir
kituose teisės aktuose.
III. LENGVATŲ GAVĖJAI IR LENGVATŲ DYDŽIAI
5. Vietinės rinkliavos mokėtojui lengvata gali būti suteikiama nustatytam laikotarpiui jį
atleidžiant nuo Vietinės rinkliavos mokėjimo, sumažinant Vietinės rinkliavos dydį, nustatant
naudojamą patalpų plotą, naudojimo paskirtį ir kitais atvejais.
6. Nustatyti šias Vietinės rinkliavos lengvatas:
6.1. 100 proc. atleidimą nuo įmokos – asmeniui, valdančiam, naudojančiam,
disponuojančiam fiziškai sunaikintu nekilnojamojo turto objektu;
6.2. 100 proc. atleidimą nuo įmokos – asmeniui, laikinai gyvenančiam globos namuose ar
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektu Savivaldybės teritorijoje;
6.3. 50 proc. atleidimą nuo įmokos I ir IV ketvirčiais – asmeniui, valdančiam,
naudojančiam, disponuojančiam nekilnojamojo turto objektu Savivaldybės teritorijoje, kuriam

komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimas I ir IV ketvirčiais neįmanomas arba
nekilnojamojo turto objektas nenaudojamas;
6.4. 50 proc. atleidimą nuo įmokos – asmeniui, valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam
nekilnojamo turto objektu Savivaldybės teritorijoje, turinčiam galiojantį statybos leidimą ir
pasirašiusiam sutartį su statybines atliekas tvarkančia įmone, išskyrus tuos atvejus, kai, esant
nebaigtai statybai, statinys naudojamas pagal paskirtį;
6.5. 50 proc. atleidimą nuo įmokos – asmeniui, nenaudojusiam nekilnojamojo turto pagal
paskirtį vienerius kalendorinius metus;
6.6. 30 proc. atleidimą nuo įmokos individualių gyvenamųjų namų, esančių kaimo vietovėje,
naudotojams (išskyrus nurodytus 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. punktuose);
6.7. 30 proc. atleidimą nuo įmokos individualių gyvenamųjų namų, esančių mieste, kuriuose
gyvena 1 asmuo, naudotojams (išskyrus nurodytus 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. punktuose).
7. Lengvatos kitais atvejais, Komisijai pasiūlius, gali būti suteikiamos atskiru Savivaldybės
tarybos sprendimu.
IV. DOKUMENTŲ, LENGVATAI GAUTI, PATEIKIMO TVARKA
8. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta lengvata, Rinkliavos administratoriui pateikia:
8.1. dėl aprašo 6.1. punkte nustatytos lengvatos:
8.1.1. prašymą;
8.1.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą – jeigu pastatas yra sudegęs arba Birštono
savivaldybės administracijos direktoriaus pažymą, jeigu pastatas yra sunykęs dėl kitų priežasčių, bet
neišregistruotas iš Nekilnojamojo turto registro.
8.2. dėl aprašo 6.2. punkte nustatytos lengvatos:
8.2.1. prašymą;
8.2.2. dokumentą, įrodantį, kad asmuo laikinai gyvena globos namuose ar palaikomojo
gydymo ligoninėje;
8.2.3. seniūno (kaimo vietovėje) ar Administracijos direktoriaus (mieste) pažymą, kad
asmeniui priklausančiame nekilnojamojo turto objekte niekas negyvena;
8.3. dėl aprašo 6.3. punkte nustatytos lengvatos:
8.3.1. prašymą;
8.3.2. seniūno pažymą, suderintą su atliekų surinkėju, apie tai, kad komunalinių atliekų
tvarkymo paslaugos teikimas I ir IV ketvirčiais yra neįmanomas dėl blogo privažiavimo, arba AB
„LESTO“ pažymą apie tai, kad elektros energijos per I ir IV ketvirčius suvartota ne daugiau kaip 15
kWh, UAB „Birštono vandentiekis“ pažymą apie tai, kad vanduo nebuvo vartojamas, ir seniūno
pažymą (kaimo vietovėje), kad objektas nebuvo naudojamas;
8.4. dėl aprašo 6.4. punkte nustatytos lengvatos:
8.4.1. prašymą;
8.4.2. galiojančio statybos leidimo kopiją;
8.4.3. sutarties su statybines atliekas tvarkančia įmone kopiją bei dokumentus, įrodančius,
kad statybinės atliekos perduotos šias atliekas tvarkančiai įmonei;
8.4.4. seniūno pažymą (kaimo vietovėje) ar Administracijos direktoriaus pažymą (mieste),
kad statinys nenaudojamas pagal paskirtį;
8.5. dėl aprašo 6.5. punkte nustatytos lengvatos:
8.5.1. prašymą;
8.5.2. dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas buvo nenaudojamas pagal paskirtį
vienerius kalendorinius metus:
8.5.2.1. AB „LESTO“ pažymą apie tai, kad elektros energijos buvo suvartota ne daugiau
kaip 30 kWh;
8.5.2.2. UAB „Birštono vandentiekis“ pažymą apie tai, kad vanduo nebuvo vartojamas;
8.6. dėl aprašo 6.7. punkte nustatytos lengvatos:

8.6.1. prašymą;
8.6.2. Birštono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus pažymą
gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams).
9. Pateikus visus nurodytus dokumentus, Vietinės rinkliavos lengvata, nurodyta 6.1., 6.3., ir
6.4. punktuose, įsigalioja nuo to ketvirčio, kurį pateikti visi reikalingi dokumentai, ir galiojimo
terminas nustatomas vieneriems metams, 6.2. punkte nurodyta lengvata įsigalioja nuo dokumentų
suteikti lengvatą pateikimo dienos iki jų galiojimo termino pabaigos, 6.5. punkte nurodyta lengvata
suteikiama už praėjusius kalendorinius metus.
10. Dėl aprašo 6.5. punkte nurodytos lengvatos reikalingus dokumentus asmenys turi
pateikti metams pasibaigus, iki kitų metų sausio 31 d.
11. Aprašo 8.3.2. ir 8.5.2.2. punktuose nurodytas pažymas apie tai, kad vanduo nebuvo
vartojamas, pateikia tik tie (išskyrus Birštono vs.) kaimo vietovėje esančių pastatų savininkai ar
naudotojai, kurie yra sudarę sutartis su UAB „Birštono vandentiekis“. Šių asmenų sąrašą Rinkliavos
administratoriui pateikia UAB „Birštono vandentiekis“.
12. Dėl šiame apraše nenustatytų, tačiau išimtinais atvejais galimų lengvatų taikymo,
Vietinės rinkliavos mokėtojai su prašymu bei galimą teisę į lengvatą įrodančiais dokumentais turi
kreiptis į Birštono savivaldybės administraciją, kuri pateiktus dokumentus perduoda svarstyti
Komisijai. Atsižvelgiant į Komisijos pateiktą išvadą Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius parengia
sprendimo projektą ir teikia svarstyti Savivaldybės tarybai.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Asmenys norintys pasinaudoti bei pasinaudoję lengvatomis, esant reikalui, turi leisti
Komisijai vykdyti patikras jų naudojamuose nekilnojamojo turto objektuose.
14. Neteisėtai gautą lengvatą Savivaldybės administracija išieško įstatymų nustatyta tvarka.
________________

