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DĖL DUOMENŲ PATEIKIMO

Informuojame Jus, kad Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 15
straipsnis nustato, jog bendrijos narių susirinkimas nustato bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir
valdymo tvarką bei sutarčių su mėgėjiško sodo teritorijos priežiūros ir administravimo paslaugas
teikiančiomis įmonėmis ar asmenimis sudarymo sąlygas. Sodininkų bendrijos „Ąžuolas-2”
bendrijos narių susirinkimuose tokia tvarka nustatyta, nustatyti tarifai už šiukšlių išvežimą
vasarotojams ir nuolat gyvenantiems sodininkams, atleidimo nuo mokesčių tvarka, kurios bendrijos
nariai laikosi.
Jūsų raštas Dėl duomenų pateikimo paremtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 09 30
sprendimu Nr.T3-301 bei 2011 12 23 padarytais pakeitimais dėl jo vykdymo termino pakeitimo. Susipažinus
su minėtu sprendimu patvirtintomis Vilniaus rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis,
darytina išvada, kad mūsų bendrija jų pilnai laikosi. Bendrija 2010 12 22 yra sudariusi sutartį Nr.RP – 0039
su įmone „Švarus miestas“, kurios paslaugos ir įkainiai mus taip pat tenkina. Sodininkai, bendrijos valdybos
nuomone, sudarinėti induvidualių sutarčių neturi galimybės dėl prastos kelių, ypatingai šalutinių, būklės bei
kaip rodo praktika, gana sudėtingo jų mokamų mokesčių administravimo.
Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 28 straipsnis nurodo valstybės institucijų ir
savivaldybių santykius su bendrijomis ir sodininkais. Straipsnyje numatyta, kad valstybės institucijos ir
savivaldybės vykdo viešąjį bendrijų teritorijų administravimą, statinių statybos kontrolę ir viešosios tvarkos
priežiūrą, turėdamos tikslą plėtoti ir puoselėti mėgėjišką sodininkystę bei jos tradicijas, žmonių poilsį, gali
remti bendrijas, jų susivienijimus ar draugijas, siekiančius tinkamai prižiūrėti ir tvarkyti mėgėjiškus sodus ir
jų kraštovaizdį, saugoti gamtą, auginti žemės ūkio produkciją, tvarkyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo
objektus.
Vadovaujantis šia įstatymo nuostata bei tuo, kad sodininkų bendrijoms suteikta teisė ūkinius
klausimus spręsti pačioms, o taip pat kitomis rašte nurodytomis aplinkybėmis, manome, kad mūsų bendrijai
netikslinga keisti nusistovėjusios tvarkos, todėl netikslinga rinkti, tikslinti ir pateikti duomenis.
PRIDEDAMA: valdybos posėdžio protokolo išrašas.
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