VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS KAUNO APSKRITYJE
Prienų rajono savivaldybės tarybai
Prienų rajono savivaldybės merui p. Vytui Bujanauskui

REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO
30 STRAIPSNIO 8 IR 14 DALIŲ, KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ
REGISTRAVIMO TVARKOS 6 PUNKTO IR MINIMALIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ
TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ 10 IR 20 PUNKTŲ
NUOSTATŲ REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO

2014 m. vasario 13 d. Nr. 8-5
Kaunas
Prienų rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2008 m. kovo 27 d. sprendimu
Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ patvirtino Prienų rajono
savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai).
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002,
Nr. 72-3016) 30 straipsnio 14 dalis nustato, kad savivaldybė ar savivaldybės pavedimu komunalinių
atliekų tvarkymo sistemos administratorius registruoja komunalinių atliekų turėtojus Vyriausybės ar
jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Įgyvendindamas šią įstatymo nuostatą bei vykdydamas
Lietuvos Vyriausybės 2012 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 775 (Žin., 2012-06-30, Nr. 76-3948)
1.11 punktu suteiktus įgaliojimus Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2012 m. lapkričio 20 d.
įsakymu Nr. D1-950 (Žin., 2012-11-22, Nr. 135-6938) patvirtino Komunalinių atliekų turėtojų
registravimo tvarką (toliau – Tvarkos aprašas).
Tvarkos aprašo 1 punkte nurodyta, kad Tvarkos aprašas nustato savivaldybės ar
savivaldybės pavedimu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus, jei savivaldybė
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jam pavedusi komunalinių atliekų turėtojų registravimą, vykdomą komunalinių atliekų turėtojų
registravimo tvarką. To paties Tvarkos aprašo 5 punkte nurodyta, kad savivaldybė ar
administratorius komunalinių atliekų turėtojų duomenis tvarko vadovaujantis Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais. Tvarkos aprašo 6 punkte nurodyta,
kokie vykdant komunalinių atliekų turėtojų registravimą yra privalomi tvarkyti duomenys, tai yra
6.1 punktas nustato fizinių asmenų duomenis: komunalinių atliekų turėtojo (pagal Aplinkos
ministerijos nustatytą nekilnojamo turto objektų rūšių sąrašą naudojamo nekilnojamojo turto
objekto savininko arba savininko atstovo pagal įstatymą, arba savininko įgalioto asmens, arba
asmenų, sudariusių jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti)
vardas, pavardė ir gimimo data; nekilnojamojo turto objekto adresas, o 6.2 punkte nurodyti
privalomi tvarkyti šie juridinių asmenų duomenys: juridinio asmens pavadinimas, kodas; juridinio
asmens buveinės adresas.
Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2014 m. vasario 3 d. gavo Lietuvos
Respublikos

Seimo

kontrolieriaus

Raimondo

Šukio

2014

m.

sausio

31

d.

pažymą

Nr.4D-2013/2-353 „Dėl Aldonos Bobinos skundo prieš Prienų rajono savivaldybę“, kurioje
konstatuota, kad Tarybos patvirtinti Nuostatai neatitinka Tvarkos aprašo reikalavimų.
Nuostatų IV skyriuje „Vietinės rinkliavos administravimas“ reglamentuota, kad
vietinę rinkliavą administruoja UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ARATC),
vykdantis šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: vietinės rinkliavos mokėtojų registro
(toliau – Registras) kūrimą ir tvarkymą, vietinės rinkliavos apskaičiavimą, vietinės rinkliavos
mokėjimo kontrolę, atliekų turėtojų – vietinės rinkliavos mokėtojų švietimą ir informavimą.
Registrą ARATC sukuria ir tvarko nustatyta tvarka naudodamasis Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Prienų skyriaus, VĮ Registrų centro, Gyventojų registro, Mokesčių mokėtojų
registro, Savivaldybės ir kitų subjektų turimais duomenimis, reikalingais Registrui ir vietinei
rinkliavai administruoti. ARATC, Savivaldybės ar paslaugos teikėjo prašymu papildomus duomenis
turi pateikti visi komunalinių atliekų turėtojai, jeigu šie duomenys būtini vietinės rinkliavos
mokėtojų registravimo organizavimui ir tvarkymui. Registrui būtini duomenys renkami, tvarkomi,
saugomi ir naudojami laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų (Nuostatų
14, 15, 16 punktai). Nustatyta, kad Nuostatuose nėra nurodyta duomenų, kurie vykdant komunalinių
atliekų turėtojų registravimą privalomi ARATC tvarkyti, todėl Nuostatų 14, 15, 16 punktai
reikalauja pakeitimų pagal Tvarkos aprašo 6.1 ir 6.2 punktų nuostatas.
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad
minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus nustato Aplinkos
ministerija. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-857
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(Žin., 2012-10-27, Nr. 125-6295) 1 punktu patvirtino Minimalius komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugos kokybės reikalavimus (toliau – Kokybės reikalavimai).
Kokybės reikalavimų 4 punkte nurodyta, kad kokybės reikalavimai taikomi
komunalinių atliekų surinkimui, vežimui ir privalomi visiems komunalinių atliekų surinkimą ir
vežimą vykdantiems asmenims, nepriklausomai nuo savivaldybėje taikomo apmokėjimo už
komunalinių atliekų tvarkymą būdo. Paslaugos kokybės priežiūrą ir kontrolę vykdo savivaldybė ir
(ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius.
Kokybės reikalavimų 10 punkte reglamentuota, kad atliekų surinkimo priemonių
talpa ir atliekų surinkimo iš atliekų surinkimo priemonių dažnumas nustatomi taip, kad atitiktų pas
atliekų turėtoją susidarančių komunalinių atliekų surinkimo poreikį. Atliekų surinkimo priemonių
talpa ir atliekų surinkimo iš atliekų surinkimo priemonių dažnumas gali būti nustatomi
individualiai, atsižvelgiant į tai, ar atliekos rūšiuojamos ir kompostuojamos jų susidarymo vietoje.
Atliekų surinkimo konteinerių talpa ir atliekų paėmimo (arba jų tuštinimo) minimalus dažnumas
aptariami Sutartyje. Jei nėra Sutarties, surinkimo priemonių talpą ir atliekų surinkimo iš atliekų
surinkimo priemonių dažnumą nustato savivaldybė atliekų tvarkymo taisyklėse. Tų pačių
reikalavimų 20 punkte nurodyta, kad dokumentai apmokėjimui už komunalinių atliekų tvarkymą
atliekų turėtojams teikiami tik suteikus paslaugą.
Tarybos sprendimu patvirtintų Nuostatų 17 punktas numato, kad pagal Registro
duomenis ARATC parengia mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos
įmokas už einamąjį ketvirtį ir mokėjimo terminus, rinkliavos dydį bei pateikia mokėjimo pranešimų
spausdinimo ir įteikimo paslaugas teikiančiai įmonei, kuri jį iki kiekvieno ketvirčio antro mėnesio
dešimtos dienos pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui. Pagal Nuostatų 18 punktą
vietinė rinkliava sumokama į Prienų rajono savivaldybės sąskaitą, nurodytą mokėjimo pranešime.
Darytina išvada, kad pagal Nuostatų 17, 18 punktais reglamentuojamą vietinės
rinkliavos mokėjimo tvarką mokėjimo pranešimas vietinės rinkliavos mokėtojui turi būti pateiktas ir
jame nurodyta rinkliava sumokėta ne po komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos suteikimo, bet iš
anksto, todėl Nuostatų 17, 18 punktai prieštarauja Kokybės reikalavimų 20 punkto nuostatoms.
Pažymėtina, kad savivaldybės Nuostatai ir kiti Tarybos sprendimais patvirtinti teisės
aktai, reglamentuojantys atliekų tvarkymo srities veiklą, gali pareikalauti papildomų sprendimų
pakeitimų tikslu įgyvendinti Kokybės reikalavimų ir Tvarkos aprašo nuostatas, todėl būtų tikslinga
kompleksiškai įvertinti ir kitas Tarybos sprendimu patvirtintų teisės aktų nuostatas bei įvertinti jų
atitikimą pakeistų ir naujai priimtų teisės aktų reikalavimams.
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Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (Žin., 1998, Nr. 51-1392; 2004, Nr. 98-3626)
5 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
r e i k a l a u j u:
neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo
30 straipsnio 8 ir 14 dalių, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 20 d. įsakymu
Nr. D1-950 patvirtintos Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos 6 punkto bei Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 patvirtintų Minimalių
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų 10 ir 20 punktų nuostatų
reikalavimus.
Šis reikalavimas turi būti apsvarstytas artimiausiame Prienų rajono tarybos posėdyje
(bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje
turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo (Žin., 1998, Nr. 51-1392; 2004, Nr. 98-3626) 4 straipsnio 9 dalį Prienų rajono
savivaldybės meras artimiausiame savivaldybės posėdyje privalo su šiuo reikalavimu supažindinti
Prienų savivaldybės tarybos narius.
Vyriausybės atstovė

Aira Dalikaitė, tel. (8 37) 20 84 39, el. p. aira.dalikaite@lrv.lt
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