Keičiami mokesčiai už atliekų tvarkymą: vieniems ši paslauga pigs, kitiems – pabrangs
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Iki šiol vienas namų valdoje ar bute gyvenantis Marijampolės savivaldybės gyventojas už
atliekų tvarkymą kas mėnesį mokėdavo 2,8 euro. Nuo šių metų šis mokestis vienam valdoje
gyvenančiam asmeniui sumažėja – savivaldybės taryba patvirtino 2,11 euro kas mėnesį
mokestį.
Pernai gruodį Marijampolės apskrities savivaldybių tarybos, vykdydamos Lietuvos Respublikos
nutarimą, įpareigojantį suvienodinti visų atliekų turėtojų mokamus už šias paslaugas mokesčius,
patvirtino naujus įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžius.
Marijampolės apskrityje iki 2017 metų buvo ir savivaldybių įvesta vietinė rinkliava už atliekų
tvarkymą, pagal kurią pagal valdomą nekilnojamojo turto vieneto plotą už atliekų tvarkymą
turėjo mokėti visi nekilnojamojo turto savininkai bei valdytojai , ir buvo leidžiama sudaryti sutartis
bei mokėti nustatytais tarifais ( pavyzdžiui - 2,8 euro buvo tarifas vienam asmeniui
Marijampolėje). Tokia tvarka buvo palanki mokesčių mokėtojams, nes jie galėdavo pasirinkti
mažiausio mokesčio variantą. Vieningų mokesčių apskrityje nebuvo – keturių apskrities
savivaldybių mokestis vienam asmeniui buvo 2,11 euro kas mėnesį, Marijampolės – 2,8 euro.
Vietinės rinkliavos dydžiai irgi skyrėsi – Marijampolės savivaldybės taryba buvo nustačiusi 7,24
euro mokestį už 100 kv. metrų nekilnojamojo turto plotą, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Šakių
savivaldybių tarybos – 8,11 euro , Kalvarijos savivaldybės taryba – 6,66 euro.
Dar įvairiau mokesčiai už atliekų tvarkymą buvo skaičiuojami kitose šalies apskrityse. Todėl
Vyriausybė priėmė nutarimą ir įpareigojo savivaldybes nustatyti naujus mokesčius už atliekų
tvarkymą, pasirenkant tik vieną mokėjimo būdą: arba vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą, arba
mokesčius pagal sutartį.
Marijampolės apskrities savivaldybių tarybos nusprendė panaikinti vietinę rinkliavą. Todėl taip
vadinamo mokesčio nuo nekilnojamojo turto vieneto ploto gyventojams nebeliko. Dabar sutartys
dėl atliekų tvarkymo bus sudaromos tik atsižvelgiant į valdoje (name, bute, sodyboje)
gyvenančių ir savo gyvenamąją vietą ten deklaravusių asmenų skaičių. Duomenis Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo centras mokesčiui skaičiuoti naudos iš Gyventojų registro, todėl
mokesčiai bus skaičiuojami nuo valdoje deklaravusių savo gyvenamąją vietą asmenų skaičiaus.
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„ Nors marijampoliečiams nustatytas mažesnis mokesčio tarifas, nei buvo iki šių metų, tai
nereiškia, kad visiems mokestis už atliekų tvarkymą sumažės, nes nuo 2017 metų nebeliko
vietinės rinkliavos ir nebeliko galimybės pasirinkti mažiausią mokesčio dydį, - paaiškino
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. -. Pavyzdžiui,
iki šiol dviejų kambarių butuose gyvenančios ir 2 asmenų, ir 6 asmenų šeimos, pasirinkusios
vietinę rinkliavą nuo nekilnojamojo turto ploto, mokėdavo vienodus mokesčius. Dabar 2
asmenų šeima turėtų mokėti 4,22 (2,11 dauginti iš 2) eurus, o šešių asmenų šeimai šis
mokestis jau taptų 12,66 (2,11 dauginti iš 6) euro. Todėl siekiant mažinti socialinę nelygybę yra
numatytos tam tikros mokesčių „lubos“ - vienam būstui maksimalus mokesčio dydis negali būti
didesnis už 7,36 euro per mėnesį . Taigi du asmenys dviejų kambarių bute turės mokėti 4,22
euro, trys – 6,33, o keturių asmenų ar dar didesnės šeimos – ne daugiau 7,36 euro per
mėnesį.“
Už atliekų tvarkymą sodininkų bendrijose nustatytas 0,9 euro mėnesio mokestis sodo valdai su
pastatais, individualių garažų savininkams atliekų tvarkymo mokestis – 0,6 euro per mėnesį.

Pastovioji įmoka
ur/mėn.su PVM

Kintamoji įmoka
Eur/mėn. su PVM

Bendra mokesčio suma Eur/ mėn. su PVM

1 gyventojas

1,03

1,08
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2,11

2 gyventojai

2,06

2,16

4,22

3 gyventojai

3,09

3,24

6,33

4 gyventojai ir daugiau

4,12
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3,24

7,36

Pastovioji įmoka
Eur/mėn.su PVM

Kintamoji įmoka
Eur/mėn. su PVM

Bendra mokesčio suma Eur/ mėn. su PVM

Sodas (obj. vnt.)

0,46

0,44

0,90

Garažas (obj. vnt.)

0,31
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0,29

0,60

Vyriausybės parengtose taisyklėse yra numatoma, kad mokesčiai už atliekų tvarkymą turi būti
skaičiuojami iš dviejų dalių: pastoviosios dalies, kuri visiems mokėtojams bus vienoda, ir
kintamosios dalies, kuri bus skaičiuojama atsižvelgiant į tai, kiek per metus atliekų sukaupiama.
Mokesčiai įvertinant atliekų kiekius turės būti perskaičiuojami kasmet.
Mokesčių už atliekų tvarkymą dydžiams didelę įtaką turi tai, kiek mišrių komunalinių atliekų
apskrityje yra sukaupiama, kiek jų tenka surinkti, išvežti, perrūšiuoti mechaninio biologinio
atliekų apdorojimo įrenginių gamykloje, kiek jų laidojama sąvartyne.
Atliekų tvarkytojai pastebi, kad vis dar yra gyventojų, kurie visiškai nerūšiuoja arba labai mažai
rūšiuoja atliekas. Mokesčiai rūšiuojantiems atliekas ir nerūšiuojantiems jų gyventojams privalės
skirtis. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro kontrolieriams nustačius atliekų
nerūšiuojančius atliekų turėtojus (jų konteineriuose radus neišrūšiuotų atliekų), tokiems atliekų
turėtojams bus nustatyti dvigubai didesni nei jiems suskaičiuoti mokesčiai už atliekų tvarkymą.
„Mes raginame visus rūšiuoti atliekas, tuomet išlaidos jų tvarkymui, o ir kintamoji mokesčių
dalis, mažėtų, - sakė A.Bagušinskas. – Nerūšiuotų atliekų tvarkymas kainuoja brangiau, todėl ir
mokesčiai jų nerūšiuojantiems bus dvigubinami“.
Liucija Burbienė,
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro
prevencinės veiklos organizatorė
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