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LIETUVOS RESPUBLIKOS
ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 301 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2018 m. gruodžio 18 d. Nr. XIII-1796
Vilnius
1 straipsnis. 301 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 301 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Organizuojant komunalinių atliekų tvarkymą, sudarant komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugos teikimo sutartį arba mokant savivaldybės nustatytą rinkliavą, atliekų turėtojams
atstovauja jų naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas arba nekilnojamojo turto
objekto savininko atstovas pagal įstatymą, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas
asmuo, arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, individualių gyvenamųjų
namų savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita bendrija,
bendrojo naudojimo objektų administratorius, esant savininkų raštu įformintam susitarimui, arba
asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti
(toliau – įgalioti asmenys).“
2 straipsnis. Įstatymo taikymas
Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos
teikimo sutartys su daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, individualių
gyvenamųjų namų savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita
bendrija, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi turi būti pakeistos ar sudarytos naujos
iki 2020 m. sausio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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