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Trakai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31
punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4
straipsnio 1 dalies 3 punktu, 21straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.
balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl valstybės ir savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos
mokesčio apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Valstybės ir
savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo” 6 ir 10 punktais, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. S1-48
„Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo nustatymo“:
1. 1.3.2 papunktį išdėstyti nauja redakcija:
„.1. 1.3.2 Rinkos pataisos koeficientą R= 2, kuris taikomas savivaldybės būsto (išskyrus
socialinio būsto) nuomininkams“.
2. Pavesti Trakų rajono administracijos direktoriui organizuoti Trakų rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausančių savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomos mokesčių apskaičiavimą
pagal Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto
nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto,
socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies
kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto
nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“.
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3. Šis sprendimas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė

Parengė
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė
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