Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų
priedas 2
(Neringos savivaldybės tarybos
2014 lapkričio 20 d. sprendimo
Nr. T1-229 redakcija)
Nekilnojamo turto savininkų ir naudotojų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiai

Eil. Nr.

1

2

3

4

Nekilnojamojo turto objektai

Paskirties apibūdinimas

objektas, kurio visas naudingasis plotas, didžioji jo dalis ar bent
Gyvenamosios paskirties objektai pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos (individualūs
namai, butai).
objektai, skirti administraciniams tikslams (bankai, paštas,
valstybės ir savivaldybės įstaigos, kiti įstaigų ir organizacijų
administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis,
Administracinės ir specialiosios
naudojama administracinei veiklai, ir kiti panašios paskirties
paskirties objektai
objektai ), taip pat pastatai, skirti specialiesiems tikslams (karinių
vienetų pastatai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų
pastatai, pasienio kontrolės punktai ir kt.).
2
<100 m bendrojo Naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės,
Prekybos
parduotuvės – operatorinės, knygynai, vaistinės, prekybos
ploto
paskirties
2
>100 m bendrojo paviljonai, turgavietės ir kiti laikini statiniai ar prekybos vietos
objektai
(kioskai, palapinės ir kiti panašios paskirties objektai)
ploto
objektai, skirti paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai,
skalbyklos, taisyklos, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai ir
Paslaugų, gamybos ir pramonės
kt.) taip pat pastatai, skirti gamybai (dirbtuvės, produkcijos
paskirties objektai
perdirbimo įmonės, energetikos pastatai, gamybinės laboratorijos
ir kt.)

Metinis
rinkliavos
dydis, Eur/
100m2

Metinė vietinė
rinkliava, Lt
(perskaičiuota
pagal 3,45280
Lt ir Eur kursą)

94

325

45

155

146

504

174

601

76

262

Eil. Nr.

5

6

Nekilnojamojo turto objektai

Maitinimo
paskirties
objektai

Viešbučių ir
poilsio
paskirties
objektai

<100 m2 bendrojo
ploto
100-300 m2
bendrojo ploto
300-600 m2
bendrojo ploto
>600 bendrojo
ploto
2
<1000 m
bendrojo ploto
1000-1999 m2
bendrojo ploto
>2000 m2
bendrojo ploto

7

Gydymo paskirties objektai

8

Mokslo, kultūros ir sporto
paskirties objektai

Paskirties apibūdinimas

objektai, skirti žmonių maitinimui (valgyklos, restoranai, kavinės,
barai ir kt.).

objektai, skirti trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai,
moteliai, svečių namai ir kt.), taip pat pastatai, skirti žmonių
visaverčiam fiziniam ir dvasiniam poilsiui (turizmo centrai, poilsio
namai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai ir kt.).
objektai, skirti gydymo reikmėms, kuriuose teikiama medicininė
pagalba žmonėms ir gyvūnams (ligoninės, klinikos, poliklinikos ir
kt.).
objektai, skirti švietimo ir mokslo reikmėms (meteorologijos stotys,
bendrojo lavinimo mokyklos, vaikų darželiai ir kt.), taip pat
pastatai, skirti kultūros reikmėms ir viešiesiems pramoginiams
renginiams (kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos,
muziejai, parodų rūmai ir kt.), taip pat pastatai, skirti sportuoti
(sporto salės, teniso kortai, baseinų, jachtklubų, maudyklų,
stadionų pastatai ir kt.).

Metinis
rinkliavos
dydis, Eur/
100m2

Metinė vietinė
rinkliava, Lt
(perskaičiuota
pagal 3,45280
Lt ir Eur kursą)

347

1198

278

960

243

839

208

718

94

325

73

252

58

200

42

145

42

145

Eil. Nr.

9

10

Nekilnojamojo turto objektai

Paskirties apibūdinimas

objektai, skirti ką nors sandėliuoti (bendro naudojimo sandėliai,
Sandėliavimo, pagalbinio ūkio ir specialūs sandėliai, kiti pastatai skirti produkcijai laikyti ir kt.),
kitos paskirties objektai
gamybinės paskirties garažai, taip pat pastatai, skirti žemės ūkio
produkcijai auginti, gaminti ir laikyti (šiltnamiai ir kt.)
2
<30 m bendrojo
Garažų
ploto
garažai, garažų boksai
paskirties
2
>30
m
bendrojo
objektai
ploto

________________________________________

Metinis
rinkliavos
dydis, Eur/
100m2

Metinė vietinė
rinkliava, Lt
(perskaičiuota
pagal 3,45280
Lt ir Eur kursą)

17

59

24

83

52

180

