
       

                          
  

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR 

ATLIEKŲ TVARKYMĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE DYDŽIO NUSTATYMO 
METODIKOS, ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 
SUSIKAUPIMO NORMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOMS IR 

ĮMOKŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR 
ATLIEKŲ TVARKYMĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE DYDŽIŲ PATVIRTINIMO 

 
2021 m. gruodžio 23 d. Nr. T-361 

Šakiai 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 
punktu, 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 
straipsniu, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 
ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių 
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, ir 
atsižvelgdama į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 2021 m. lapkričio 30 d. 
aiškinamąjį raštą „Dėl Šakių rajono savivaldybės įmokų už komunalinių atliekų surinkimą ir 
tvarkymą dydžių“, Šakių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti: 
1.1. Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šakių  

rajono savivaldybėje dydžio nustatymo metodiką (pridedama); 
1.2. Šakių rajono savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas 

nekilnojamojo turto objektų kategorijoms (pridedama); 
1. 3. Įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Šakių 

rajono savivaldybėje dydžius (pridedama). 
2. Pripažinti netekusiu galios Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. 

sprendimą Nr. T-396 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 
tvarkymą Šakių rajono savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ su visais 
pakeitimais ir papildymais. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. vasario 1 d. 
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas 

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas, 
arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, 
Kaunas. 
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