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VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ 

TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

1. Šilutės rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo (toliau – Rinkliava už komunalines atliekas) lengvatų suteikimo 

tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato sprendime minėtų lengvatų suteikimo procedūros 

tvarką. 

2. Tvarkos aprašas taikomas suteikiant tokias Rinkliavos už komunalines atliekas lengvatas: 

2.1. 100 proc. atleidimą nuo įmokos asmeniui, valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam 

nekilnojamo turto objektą Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, kuriam yra išduotas galiojantis 

Statybos leidimas ir pasirašyta sutartis su statybines atliekas tvarkančia įmone; 

2.2. Nuo 30 iki 50 proc. atleidimą nuo įmokos vienišiems nedirbantiems pensinio amžiaus 

asmenims. 

3. Rinkliavos už komunalines atliekas lengvata galioja 1 (vienerius) metus nuo jos 

įsigaliojimo dienos. 

4.  Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta šio Tvarkos aprašo 2.1 punkte nurodyta 

lengvata, turi pateikti prašymą seniūnui ir sutarties su statybines atliekas tvarkančia įmone dėl 

statybinių atliekų perdavimo šiai įmonei patvirtintą kopiją. 

4.1. 2.1. punkte nurodyta lengvata galioja nuo suteikimo dienos iki Statybos leidimo ir/arba 

sutarties su statybines atliekas tvarkančia įmone galiojimo dienos. 

4.2. Asmuo, valdantis, naudojantis, disponuojantis nekilnojamo turto objektą, pradėjęs jį 

eksploatuoti, per 5 darbo dienas  informuoja Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūną 

pagal jo administruojamą teritoriją. 

4.3. Asmeniui, valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam nekilnojamo turto objektą, 

pradėjusiam jį eksploatuoti ir neinformavusiam per 4.2. punkte nurodytą terminą Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos seniūno pagal jo administruojamą teritoriją, vietinė rinkliava už 

komunalinių atliekų surinkimą apskaičiuojama nuo Statybos leidimo ir/arba sutarties su statybines 

atliekas tvarkančia įmone galiojimo dienos. 

5. Asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta šio Tvarkos aprašo 2.2. punkte nurodyta 

lengvata, turi pateikti prašymą Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūnui pagal jo 

administruojamą teritoriją. 

5.1. 2.2 punkte nurodyta lengvata suteikiama tik tiems pensinio amžiaus nedirbantiems 

asmenims, kurių nuosavybės teise valdomame, naudojamame, disponuojamame nekilnojamo turto 

objekte, esančiame Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, nėra gyvenamąją vietą deklaravusių 

ir/ ar realiai gyvenančių kitų asmenų ir jie įsipareigoja rūšiuoti buitines atliekas. 
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5.2. Jeigu anksčiau minėtame turto objekte gyvena du pensinio amžiaus nedirbantys 

asmenys, taikoma 30 proc. lengvata, jeigu tik vienas – 50 proc. lengvata. 

5.3. Asmenys, gaunantys  2.2 punkte nurodytą lengvatą, privalo rūšiuoti buitines atliekas. 
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5.4. Jei nustatoma, kad asmenys, gaunantys  2.2 punkte nurodytą lengvatą, buitinių atliekų 

nerūšiuoja, jiems lengvata yra panaikinama. 
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6. Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūnas pagal jo administruojamą teritoriją 

turi pateikti Vietinės rinkliavos administratoriui: informaciją apie asmenis, kurie kreipėsi dėl 2.1 ir 2.2 

punktuose nustatytos lengvatos, kartu pateikdamas visus gautus bei surinktus trūkstamus dokumentus; 
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7. Rinkliavos už komunalines atliekas lengvata įsigalioja nuo einamojo mėnesio, jeigu 

visi anksčiau nurodyti dokumentai yra pateikti iki einamojo mėnesio 15 d.. Dokumentus pateikus 

vėliau, lengvata įsigalioja nuo kito mėnesio. 

8. Šio aprašo kontrolę pavesti Šilutės rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriui. 

 

_________________________________ 


