Nuo liepos 1 d. – nauja mokesčio už atliekų tvarkymą skaičiavimo tvarka
2017 m. gegužės 25 d. Šilalės rajono savivaldybės sprendimu Nr. T1-153 buvo priimta bei
nuo liepos 1 d. įsigaliojanti nauja dvinarė rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų sutvarkymą tvarka.
Priėmus šį sprendimą, keičiasi mokėjimo už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą
tvarka. Pagrindinės naujovės, susijusios su nauja rinkliavos tvarka, būtų tokios:
1. Įvedama dvinarė rinkliava, kurią sudarys pastovioji ir kintamoji įmokos dalys. Pastoviąją
vietinės rinkliavos dalį mokės visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų
savininkai arba jų įgalioti asmenys. Pastovios įmokos mokestis skirtas Šilalės rajono savivaldybės
atliekų tvarkymo infrastruktūrai išlaikyti: didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių ir sąvartyno
eksploatacijai, administracinėms sąnaudoms, nusidėvėjimo kaštams padengti. Kintamoji dalis
priklausys nuo to, ar bus teikiama atliekų tvarkymo paslauga: surinkimas, vežimas, šalinimas;
2. Šilalės rajono savivaldybėje daugiabučių ir individualių namų gyventojams pastovioji
vietinės rinkliavos dalis bus skaičiuojama nuo turto ploto (0,21 Eur/1 m2), o kintamoji – nuo pagal
tuo adresu deklaruotą gyventojų skaičių (individualių namų gyventojo kaina metams – 11.78 Eur,
daugiabučių – 13,50 Eur). Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objekto plotas
išliks 100 kv. m bendro ploto. Tačiau, gyvenamąją vietą deklaravusiam vienam asmeniui – vietinės
rinkliavos pastovioji dalis bus skaičiuojama nuo 50 kv. m., o nuo 70 kv. m. - gyvenamąją vietą
deklaravusiems dviem fiziniams asmenims;
3. Asmenims, kurie yra registruoti gyvenamajame objekte, tačiau faktiškai negyvenantys
jame bei pateikę tai įrodančius dokumentus, kintamoji vietinė rinkliava už atliekų surinkimą bei
tvarkymą skaičiuojama nebus;
4. Nekilnojamojo turto objektai (išskyrus daugiabučių ir individualių namų), kurie naudojasi
bendrais konteineriais, pastovioji ir kintamoji vietinės rinkliavos dalys bus skaičiuojamos nuo turto
ploto. O, nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais, pastovioji dalis
bus skaičiuojama nuo turto ploto, kintamoji – nuo konteinerių tūrio ir jų ištuštinimo dažnio, kuris
priklausys nuo patvirtintos komunalinių atliekų susikaupimo normos tenkančios nekilnojamo turto
plotui. Nuo liepos 1 d. fiksuojant konteinerių pakėlimus bus apskaičiuojama kintamoji rinkliavos
dalis, todėl labai svarbu, kad kiekvienas mišrių komunalinių atliekų konteineris būtų pažymėtas, t.y.
šone būtų užklijuotas lipdukas su numeriu (pvz., 77-L-1234 arba 77-Ž-1234). Nepažymėti
konteineriai po liepos 1 d. nebus tuštinami;
5. Vietinės rinkliavos mokėtojai, kurie nesinaudoja savo nekilnojamuoju turtu ne trumpesnį
kaip trijų kalendorinių mėnesių ir ne ilgesnį kaip vienerių kalendorinių metų laikotarpį, galės tai
deklaruoti pateikiant šį faktą pagrindžiančius dokumentus. Tokiems rinkliavos mokėtojams šiuo
laikotarpiu komunalinių atliekų tvarkymo paslauga nebus teikiama ir rinkliavos kintamosios
dalies mokėti nereikės. Vietinės rinkliavos mokėtojams, atleistiems nuo rinkliavos mokėjimo 2017
metams, antrąjį pusmetį bus paskaičiuojamas pastoviosios įmokos dydis, o kintamosios - mokėti
nereikės;
6. Vietinės rinkliavos mokestį nuo 2017 m. liepos 1 d. privalės mokėti sodų ir garažų bendrijų
nariai;
7. Nekilnojamo turto objektams, kurie yra fiziškai sunaikinti, avarinės būklės ar netinkami
naudojimui, nekilnojamo turto savininkui pateikus aplinkybes pagrindžiančius dokumentus, bus
nustatytas metinis vietinės rinkliavos dydis – 5 Eur metams;
8. Vietinės rinkliavos mokėtojams už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kaip ir
anksčiau, bus taikomos Šilalės rajono savivaldybės patvirtintos lengvatos. Asmenys, gyvenantys
iki buitinių atliekų surinkimo vietos nuo 500 m iki 2 km atstumu – vietinės rinkliavos kintamoji
įmoka bus mažinama 50 procentų, daugiau kaip 2 km – 80 procentų;

9. Atliekos bus surenkamos tuo pačiu dažnumu ir ta pačia tvarka, kaip iki šiol. Atliekų
turėtojai gali ir toliau vadovautis patvirtintais ir paskelbtais 2017 metų atliekų surinkimo grafikais;
10. Vadovaujantis nauja rinkliavos tvarka, mokėjimo pranešimas už 2017 m. antrąjį
pusmetį bus atsiųstas trečiąjį ketvirtį pagal registruoto turto adresą. Kitais metais mokėjimo
pranešimas vietinės rinkliavos mokėtojams bus pateikiami įprastai - metų pradžioje;
11. Metinės rinkliavos įmokas bus surenkamos kaip ir iki šiol: tose vietose, kur surenkami
įvairūs kiti mokesčiai – bankuose, pašto skyriuose, Perlo terminaluose ir t.t. pagal tų įstaigų
numatytus įkainius už paslaugos atlikimą;
12. Išsamesnė informacija teikiama Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (TRATC)
padalinyje Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 4-17, tel. 8 449 51007, el. p. silale@uabtratc.lt. arba
internetiniame tinklalapyje www.uabtratc.lt. Atliekų išvežimo, konteinerių išdavimo bei
žymėjimo klausimais informacija teikiama: tel. 8 449 74307, el. p. ecoservice@ecoservice.lt.
Primename, kad pakuočių atliekų (popieriaus, plastiko, metalo, stiklo) surinkimas ir sutvarkymas
gyventojams nekainuoja – šių atliekų sutvarkymą organizuoja ir apmoka Pakuočių tvarkymo
organizacijos.
Prašome atsakingai rūšiuoti atliekas, talpinti jas tik į tam skirtus konteinerius:
Mišrias komunalines atliekas talpinti tik į pažymėtą mišrių komunalinių atliekų konteinerį;
Žaliąsias atliekas – į pažymėtą žaliųjų atliekų konteinerį (rudu dangčiu);
Plastiko, popieriaus, metalo pakuočių atliekas – į pakuočių konteinerį (mėlynu dangčiu);
Stiklo atliekas – į stiklo konteinerį (žaliu dangčiu).

