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KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO
IR TVARKYMO RINKLIAVOS
MOKĖTOJŲ ATMINTINĖ
Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2008-11-27 sprendimu Nr. T-214 (2017-02-09 redakcija Nr. T-38,
2017-06-29 redakcija Nr. T-227) nuo 2017-07-01 Alytaus miesto
savivaldybėje įvesta dvinarė (susidedanti iš pastoviosios ir
kintamosios įmokos dedamųjų) vietinė rinkliava už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (paskelbta
teisės
aktų
registre
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/c7a0fea0609511e79198ffdb108a3753).
Tai yra privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės
teritorijoje.
Vietinės rinkliavos mokėtojas – fizinis ir juridinis asmuo
– atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis rinkliava
apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą arba teisės aktų
nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam savivaldybės tarybos
sprendimu yra nustatyta mokėti rinkliavą.
Pastovioji rinkliavos dedamoji gyvenamosios paskirties
individualių namų būstams ir butams daugiabučiuose namuose –
0,5576 Eur už 1 kv. m bendro nekilnojamojo turto plotą (taikomas
maksimalus apmokestinamas plotas – 100 kv. m) per metus.
Pastoviąją dalį privalo mokėti visi nekilnojamojo turto objektų
savininkai.
Kintamoji rinkliavos dedamoji – padengia kintamąsias
su komunalinių atliekų tvarkymu ir jų kiekiu susijusias sąnaudas.
Nekilnojamojo turto objektams, kuriuos valdantys rinkliavos
mokėtojai naudojasi individualiam naudojimui priskirtais
konteineriais, kintamoji rinkliavos dedamoji nustatyta pagal
naudojamų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį
(dydį) ir ištuštinimo dažnį. Už vieno 0,12 m3 talpos mišrių
komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimą – 1,0 Eur, už 0,24 m3 –
2,0 Eur, už 1,1 m3 – 9,0 Eur. Nekilnojamojo turto objektams,
kuriuos valdantys rinkliavos mokėtojai naudojasi kolektyviniais
atliekų surinkimo konteineriais, kintamoji rinkliavos dedamoji
nustatyta pagal nekilnojamojo turto plotą ir atiduodamų mišrių
komunalinių atliekų svorio (kiekio) normą (butams daugiabučiuose
namuose – 0,3927 Eur už 1 m2 bendro nekilnojamojo turto plotą;
taikomas maksimalus apmokestinamas plotas – 100 kv. m).
Individualiems
namams
minimalus
mišrių
komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimų kiekis, naudojantis
0,12 m3 konteineriu, yra 17 kartų per metus, o naudojantis 0,24
m3 konteineriu – 12 kartų per metus.
Mišrios komunalinės atliekos iš individualių namų bus
vežamos tokiu pat dažnumu (17 kartų per metus, t. y. 2 k . per mėn.
gegužės – rugsėjo mėn. ir 1 k. per mėn. spalio – balandžio mėn.),
todėl mokėjimo pranešime mokestis bus pateiktas už 17 konteinerių
ištuštinimą. Rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi 0,24 m3 talpos
konteineriu ir jį išstums mažiau kartų (bet ne mažiau nei 12),

mokestis bus perskaičiuotas ir pateiktas kitame mokėjimo
pranešime (t. y. mokestis bus skaičiuojamas už nustatytą minimalų
12 kartų ištuštinimą). Rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi 0,12
m3 talpos konteineriu, mokestis bus skaičiuojamas už 17 kartų
ištuštinimą.
Prašome mišrių komunalinių atliekų konteinerius
laikyti savo namų valdoje ir juos ištraukti konteinerių
tuštinimo dieną kuo arčiau važiuojamosios kelio dalies.
Kintamosios
rinkliavos
dedamosios
nemoka
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų savininkai,
deklaravę, kad ne trumpiau kaip tris mėnesius ir ne ilgiau kaip
vienerius metus) nesinaudos nekilnojamojo turto objektu, jo
naudojimosi teisių neperleis tretiesiems asmenims ir iš šio objekto
tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos. UAB
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau – ARATC)
(galima užpildyti interneto svetainėje www.aratc.lt) arba Alytaus
miesto savivaldybės administracijai pareiškėjas pateikia prašymąsąžiningumo deklaraciją, nekilnojamojo turto objekto vandens
(jeigu vanduo tiekiamas iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų) ir
elektros apskaitos prietaisų nesinaudojimo pradžios rodmenis,
pasibaigus deklaruotam laikotarpiui per 10 kalendorinių dienų –
vandens ir elektros apskaitos prietaisų nesinaudojimo pabaigos
rodmenis (nereikalaujamos įmonių pažymos, o duomenis pateikia
pats gyventojas). Leidžiamas minimalus elektros energijos
suvartojimo dydis neturi viršyti 10 kWh per mėn., sunaudotas
vandens kiekis – 1 m3 per pusę kalendorinių metų. ARATC
darbuotojai turi teisę patikrinti elektros ir vandens apskaitos
prietaisų rodmenis vietoje. Laiku nepateikus nurodytų dokumentų
arba pateikti dokumentai patvirtina, kad deklaravimo periodu
elektros energijos ar vandens sunaudotas kiekis viršija nustatytą
minimalų dydį, nuo kintamosios rinkliavos dalies neatleidžiama.
Apmokėjimo korekcijos dėl kintamosios rinkliavos dalies
patikslinimo atsispindės kitų metų mokėjimo pranešime.
Mokėjimo pranešimai rinkliavos mokėtojams siunčiami
vieną kartą per metus iki vasario 1 dienos. Mokėjimo pranešime
nurodyta vietinė rinkliava sumokama iš karto arba dalimis, bet ne
mažiau nei ¼ iki kiekvieno metų ketvirčio paskutinės dienos. Už
nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą vietinės rinkliavos įmoką
bus skaičiuojami delspinigiai.
Rinkliavos mokėtojai skatinami naudotis el. aptarnavimo
savitarnos svetaine (nuoroda internete http://mail.alytausratc.lt).
Nuo 2018 m. asmenims, užsisakiusiems gauti mokėjimo
pranešimus elektroniniu būdu ir rinkliavą už visą mokestinį
laikotarpį sumokėjusiems vienu pervedimu iki kovo 1 dienos,
rinkliava bus mažinama 5 procentais.

Lengvatos vietinės rinkliavos mokėtojams:
Nustatyta lengvata
Reikalinga pateikti dokumentus
Lengvata mažas pajamas turintiems asmenims
Lengvata skiriama Alytaus miesto Dėl lengvatos bendrai gyvenantys
savivaldybėje registruoto būsto asmenys arba vienas gyvenantis
valdytojui
ar
naudotojui, asmuo kreipiasi į Alytaus miesto
administracijos
deklaruojančiam gyvenamąją vietą savivaldybės
Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu Socialinės paramos skyrių (Naujoji
bendrai gyvenančių asmenų ar g. 48, Alytus. Būtina išankstinė
vieno gyvenančio asmens vidutinės registracija, tel. (8 315) 56 660,
mėnesio pajamos neviršija 4 mob. tel. 8 687 30 934).
valstybės remiamų pajamų dydžio
(408
Eur).
Lengvatos
teisė
nustatoma vadovaujantis Piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams nustatytas sąlygas,
tačiau neatsižvelgiama į bendrai
gyvenančių asmenų ar vieno
gyvenančio asmens (turinčio vieną
gyvenamąjį būstą) turimą turtą.
Bendrai gyvenantiems asmenims ar
vieniems gyvenantiems asmenims,
turintiems daugiau kaip vieną
gyvenamąjį
būstą,
lengvatos
neskiriamos.
Lengvatos dydis – per mėnesį
priskaičiuotos
išlaidos
už
komunalinių atliekų surinkimą bei
atliekų tvarkymą (pagal rinkliavos
mokėjimo
pranešimą)
minus
bendrai gyvenančių (arba vieno
gyvenančio asmens) 1 % mėnesio
pajamų.
100 proc. atleidimas nuo pastoviosios ir kintamosios vietinės rinkliavos
dalies taikomas:
lengvatos
suteikimo
Fiziniam ir juridiniam asmeniui, Dėl
kurio nuosavybės teise valdomas nekilnojamojo turto savininkai ar jų
ir
vietine
rinkliava įgalioti asmenys UAB Alytaus
apmokestinamas nekilnojamojo regiono atliekų tvarkymo centrui
turto objektas yra fiziškai (Vilniaus g. 31, Alytuje, tel. (8 315)
sunaikintas,
sudegęs
ar 72 842) turi pateikti prašymądeklaraciją,
joje
netinkamas naudoti / gyventi sąžiningumo
(nėra dalies stogo, ji sulūžusi, stogo patvirtinama, kad nekilnojamojo
konstrukcijos supuvę ir sulūžę, nėra turto
objektas
yra
fiziškai
dalies langų, nėra namo durų, sunaikintas, sudegęs ar netinkamas
įgriuvusi perdanga tarp rūsio ir naudoti / gyventi ir kad šio objekto
pirmojo aukšto, tarp pirmojo aukšto teritorija yra sutvarkyta ir atitinka
ir mansardos, nugriuvusi dalis lauko Alytaus miesto savivaldybės tarybos
sienų, suirę pamatai, sugriuvę 2013-12-19 sprendimu Nr. T-284
krosnis ir kaminas, negalimi namo patvirtintų Alytaus miesto tvarkymo
šildymo būdai, nėra elektros, ir švaros taisyklių reikalavimus bei
vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sudaryti sąlygas nekilnojamojo turto
sistemų).
objektą leisti patikrinti vietoje.

Fiziniam ar juridiniam asmeniui,
kurio nuosavybės teise valdomas
ir vietine rinkliava apmokestintas

Dėl
lengvatos
suteikimo
nekilnojamojo
turto
objekto
savininkai UAB Alytaus regiono

nekilnojamojo turto objektas yra
nebaigtos statybos, yra atliekama
jo rekonstrukcija ar kapitalinis
remontas, juo nėra disponuojama
pagal paskirtį.

atliekų tvarkymo centrui (Vilniaus
g. 31, Alytuje, tel. (8 315) 72 842)
turi pateikti prašymą-sąžiningumo
deklaraciją, patvirtinančią, kad
nekilnojamojo turto objektas yra
nebaigtos statybos, yra atliekama jo
rekonstrukcija
ar
kapitalinis
remontas, juo nėra disponuojama ir
jis nėra naudojamas pagal paskirtį;
dokumentus,
įrodančius,
kad
statybinės atliekos perduotos šias
atliekas tvarkančiai įmonei; statybą
leidžiančio dokumento kopiją bei
sudaryti sąlygas nekilnojamojo turto
objektą leisti patikrinti vietoje.

Pateikus visus nurodytus dokumentus, sudarius sąlygas
nekilnojamojo turto objektą patikrinti vietoje, lengvata įsigalioja
nuo ataskaitinio ketvirčio pradžios, jei nurodyti dokumentai
pateikiami iki ataskaitinio ketvirčio paskutinės dienos. Lengvatos
taikomos tik tuo atveju, kai nėra įsiskolinimo už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų surinkimą ir tvarkymą. Lengvatos
galiojimo terminas nustatomas vieneriems metams. Norint, kad
lengvata būtų suteikiama ilgiau kaip vienerius metus, dokumentai
turi būti teikiami periodiškai, 1 kartą per metus.
Individualių namų atliekų turėtojai yra aptarnaujami 0,12
m3 ir 0,24 m3 talpos mišrių komunalinių atliekų surinkimo
konteineriais. Komunalinių atliekų turėtojas vieną kartą per metus
gali kreiptis į paslaugos teikėją (UAB „Ekonovus“, Naujoji g. 29A,
tel. (8 315) 75 599, el. p. alytus@ekonovus.lt) ir savo lėšomis
pakeisti konteinerį į didesnės ar mažesnės talpos konteinerį.
Mišrioms komunalinėms atliekoms rinkti naudojami tik
indentifikavimo kortele pažymėti konteineriai, leidžiantys
užfiksuoti konteinerių ištuštinimo / neištuštinimo faktą. Iš
nekilnojamojo turto objektų, kuriems nustatyta lengvata, jos
galiojimo metu, arba periodu, kuriuo deklaruojama, kad
nesinaudojama nekilnojamojo turto objektu, mišrios komunalinės
atliekos nesurenkamos – konteineriai turi būti laikomi
individualaus namo sklype, t. y. neišstumiami už sklypo ribos,
kad nebūtų fiksuojamas jų aptarnavimas.
Mišrios komunalinės atliekos iš prie daugiabučių namų
stovinčių bendro naudojimo konteinerių vežamos kiekvieną dieną,
išskyrus Šv. Kalėdų ir Šv. Velykų pirmas dienas (363 k/m).
Komunalinių atliekų išvežimo grafikai paskelbti Alytaus miesto
savivaldybės
interneto
portale
http://www.alytus.lt/documents/78415/104370/2017%20m_Siuksli
u_isvezimo_grafikas.pdf.
Rinkliavos mokėtojai gali gauti papildomą rinkliava
neapmokestinamą mišrių komunalinių atliekų surinkimo
konteinerį,
kai
gyvenamosios
paskirties
objekte
–
individualiame name – slaugomas ligonis arba auginami
mažamečiai vaikai iki 3 metų. Dėl papildomo konteinerio
pastatymo reikia kreiptis į UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centrą, Vilniaus g. 31, Alytuje, tel. (8 315) 72 842.

Papildoma informacija teikiama
ALYTAUS
MIESTO
SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS
SKYRIUJE , Naujoji g. 48, Alytus, II aukštas
Darbo laikas
I-IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45
Tel. (8 315) 56 668, 56 665, 56 667, 56 669
El. paštas soc_parama@alytus.lt
UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO
CENTRE, Vilniaus g. 31, Alytus
Darbo laikas
I–IV
8.00–17.00
V
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45
Tel. (8 315) 72 842
El. paštas info@alytausratc.lt
ALYTAUS
MIESTO
SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS
APLINKOS
APSAUGOS
SKYRIUJE, Rotušės a. 4
Darbo laikas:
I–IV
8.00–17.00
V
8.00–15.45
Pietų pertrauka:
12.00–12.45
Tel. (8 315) 55 116, 55 117
El. paštas aplinka@alytus.lt

