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Kreipimasis
2015 gegužės 30 d. Kauno rajono savivaldybės salėje vyko sodininkų
bendrijų pirmininkų konferencija, kurioje vienas iš svarstomų klausimų buvo buitinių
atliekų tvarkymo problemos sodininkų bendrijose. Savivaldybės kviesti atstovai
nedalyvavo. Po konferencijos Aplinkos skyrius informavo, kad šiais metais jokių
pasikeitimų ir mokesčių didėjimo buitinių atliekų tvarkyme neplanuojama. Bendrijos
susiplanavo einamųjų metų biudžetą, tikslinius mokesčius ir baigia juos surinkti.
Liepos mėn. sodininkų bendrijos gavo 50 proc. padidintas sąskaitas už
buitinių atliekų tvarkymą ir Kauno „Švaros“ informacinį pranešimą, kad mokestis
padidintas remiantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-06-18 sprendimų Nr.
TS-223. Šiuo sprendimu Taryba pritarė VšĮ KRATC prašymui padidinti „vartų“
(sąvartyno priėmimo ir apdorojimo ) mokestį sekančiai:
1. Už komunalinių atliekų priėmimą ir apdorojimą iš fizinių asmenų ir
daugiabučių namų bendrijų – 14,22 Eur. (be PVM) už 1 toną;
2. Už komunalinių atliekų priėmimą ir apdorojimą iš juridinių asmenų
(išskirus daugiabučių namų bendrijas) – 47,48 Eur. (be PVM) už 1 toną.
Gerb. Mere, šiandien, mūsų - rinkėjų dėka, Kauno rajono savivaldybėje
socialdemokratai turi akivaizdžia daugumą ir jiems priiminėti reikiamus sprendimus
niekas netrukdo. Sodininkų bendrijose sumaištis, kadangi reikia neplanuotai padidinti
ir surinkinėti papildomus mokesčius, bei dėl socialiai neteisingų mokesčių dydžio
disproporcijų.
Kauno susivienijimo „Sodai“ valdyba sodininkų įgaliota Jūsų paklausti,
kaip galėjo atsitikti, kad socialdemokratų dauguma priėmė tokį socialiai neteisingą
sprendimą, kai vieniems gyvenantiems bendrijoje, kuri vadinasi namo bendrija
įkainis vienoks, tuo tarpu kitiems, kurie gyvena (arba atvažiuoja pailsėti) bendrijoje
besivadinančioje sodininkų bendrija, už tokia pačią paslaugą – sąvartyno buitinių
atliekų priėmimo ir apdorojimo mokestis nustatomas 3,3 karto didesnis.
Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį, kad daugiabučių bendrijoms
buitinių atliekų aikšteles įrengia ir prižiūri arba seniūnija, arba operatorius. Sodininkų

bendrijos šias aikšteles įrengia savo lėšomis ir gadinamus kelius, kurie nepritaikyti
sunkiai atliekų operatoriaus technikai, sodininkai priversti remontuoti irgi savo
lėšomis. Daugelis bendrijų turi papildomus kaštus dėl švaros palaikymo prie
konteinerių.
Dėl išvardintų priežasčių, sodininkai kreipiasi į Jus su prašymu
savivaldybės Taryboje apsvarstyti sodininkų bendrijų prilyginimo namų bendrijų
statusui arba pagrįsti nuostatą, kodėl sodininkų bendrijos buitinių atliekų tvarkymas
3,3 karto brangesnis nei namo bendrijos.
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