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UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2016 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 13-2088 „DĖL UKMERGĖS RAJONO
SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ
IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ ADMINISTRAVIMO TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. gruodžio
Ukmergė

d. Nr.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1
dalimi:
1. P a k e i č i u Ukmergės rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 132088 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – Aprašas)“:
1.1. Pakeičiu Aprašo 34 punktą ir jį išdėstau taip:
,,34. Asmenims, gyvenantiems sodų bendrijose ar neurbanizuotose teritorijose, jeigu
šalia jų gyvenamosios valdos nėra galimybės pastatyti atliekų surinkimo konteinerių arčiau kaip 500
metrų nuo namų valdos ribos iki konteinerio stovėjimo vietos (matuojant artimiausiu privažiavimo
keliu), taikoma 50 proc. lengvata Vietinės rinkliavos pastoviajai ir kintamajai dedamajai.
Sąrašą gyventojų ir nekilnojamojo turto objektų (nurodant vardą, pavardę, gimimo
metus, turto objektą ir jo adresą), deklaravusių gyvenamąją vietą arba įtrauktų į Ukmergės rajono
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, bet gyvenančių neurbanizuotose teritorijose,
kuriems šalia jų valdos nėra galimybės pastatyti atliekų surinkimo konteinerių ir jų gyvenamosios
patalpos yra nutolę nuo pagrindinio kelio daugiau kaip 500 metrų, kasmet iki sausio 1 d. sudaro
seniūnai. Sąrašus tvirtina administracijos direktorius.“
1.2. Pakeičiu Aprašo 36 punktą ir jį išdėstau taip:
,,36. Netinkamiems naudoti turto objektams (apdegusiems, apgriuvusiems ar kitaip
fiziškai pažeistiems ar sunaikintiems turto objektams) Vietinė rinkliava neskaičiuojama.
Netinkamų naudoti turto objektų savininkai deklaruoja duomenis Aprašo 7 punkto
nustatyta tvarka, pridedant objekto būklę patvirtinančių nuotraukų kopijas. Administratorius atlieka
patikrą vietoje, parengia faktinių aplinkybių aktą, Vietinės rinkliavos duomenų bazėje įregistruoja
pakeitimus ir perskaičiuoja Vietinę rinkliavą.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.
3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

Administracijos direktorius

Zita Morkūnienė

Darius Varnas
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