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Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 7 punktu, 34 straipsnio 2 punktu, Geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos,

patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu

Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo

paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, 62.3 papunkčiu, 64 punktu, Valstybinės kainų ir

energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. O3E-103 „Dėl uždarosios

akcinės bendrovės „Visagino būstas“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės

kainos derinimo“, atsižvelgdama į UAB „Visagino būstas“ 2019 m. balandžio 23 d. raštą Nr. 74-41

„Dėl perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos nustatymo“,

n u s p r e n d ž i a :

1. Nustatyti UAB „Visagino būstas“ perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo

paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, – 0,29

Eur/m3 (be pridėtinės vertės mokesčio).

2. Nustatyti, kad 1 punkte nurodyta perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo

paslaugos bazinė kaina galioja 12 mėnesių nuo šios kainos įsigaliojimo dienos.

3. Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti

skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos

g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo

tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio

rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras    Erlandas Galaguz
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