
  

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO, ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO

MOKESČIO TARIFŲ

2022 m. sausio 27 d. Nr. T2-17

Jurbarkas

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  16  straipsnio  2  dalies
37 punktu,  Lietuvos  Respublikos  geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  įstatymo
35 straipsnio 3  dalimi,  Valstybinės  energetikos  reguliavimo  tarybos  2019  m  balandžio  1  d.
nutarimu  Nr. O3E-91 patvirtinta Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir
eksploatavimo  užmokesčio  apskaičiavimo  metodika  ir  atsižvelgdama  į  uždarosios  akcinės
bendrovės  „Jurbarko  vandenys“  2022  m.  sausio  7  d.  raštą  Nr.  SD-3  „Dėl  apskaitos  prietaisų
įsigijimo,  įrengimo  ir  eksploatavimo  mokesčio  tarifų“,  Jurbarko  rajono  savivaldybės  taryba
n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti  uždarosios  akcinės  bendrovės  „Jurbarko  vandenys“  geriamojo  vandens
apskaitos  prietaisų įsigijimo,  įrengimo ir  eksploatavimo mokesčio tarifus  (be pridėtinės  vertės
mokesčio):

1.1.  vartotojams,  perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugas

bute – 1,05 Eur/butui per mėn.;

1.2.  vartotojams,  perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugas

individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų,  skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms,

įvaduose – 0,84 Eur/apskaitos prietaisui per mėn.;

1.3.  vartotojams,  perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugas

daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 2,71 Eur/namui per mėn.;

1.4. abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas,

diferencijuojant pagal skaitiklių diametrus taip:

     1.4.1.  už 15 mm diametro apskaitos prietaisą – 0,84 Eur/per mėn.;

     1.4.2.  už 20 mm diametro apskaitos prietaisą – 1,19 Eur/per mėn.;

     1.4.3.  už 25 mm diametro apskaitos prietaisą – 2,71 Eur/per mėn.;

     1.4.4.  už 32 mm diametro apskaitos prietaisą – 2,8 Eur/per mėn.;

     1.4.5.  už 40 mm diametro apskaitos prietaisą – 5,78 Eur/per mėn.;

     1.4.6.  už 50 mm diametro apskaitos prietaisą – 8,83 Eur/per mėn.;

     1.4.7.  už 65 mm diametro apskaitos prietaisą – 9,82 Eur/per mėn.;

     1.4.8.  už 80 mm diametro apskaitos prietaisą – 11,41 Eur/per mėn.;
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     1.4.9.  už  100  mm diametro  apskaitosprietaisą – 11,98 Eur/per mėn.
2. Įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę „Jurbarko vandenys“ iki 2022 m. vasario 1 d. šio

sprendimo 1 punkte nurodytas kainas paskelbti viešai.

3. Paskelbti  šį  sprendimą  Teisės  aktų  registre  ir  Jurbarko  rajono  savivaldybės  interneto

svetainėje.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos

gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu:
Laisvės  al.  36,  Kaunas)  Lietuvos  Respublikos  ikiteisminio  administracinių  ginčų  nagrinėjimo
tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams
(A. Mickevičiaus g.  8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius
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DETALŪS METADUOMENYS
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