
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 26 D.

SPRENDIMO NR. T-754 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS
TAISYKLIŲ" PAKEITIMO

2013 m. birželio 27 d. Nr. T-153 
Šiauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-
1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a :

» •  ̂ * « v1. Pakeisti Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisykles, patvirtintas Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-754 „Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir 
švaros taisyklių44:

1.1. Išdėstyti 5 punktą taip:
„5. Tvarkoma teritorija -  tai įstatymo nustatyta tvarka priskirta teritorija (žemės 

sklypas), suformuota kaip daiktas ir įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale. 
Jeigu teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta), faktiškai naudojama 
teritorija laikoma teritorija iki gretimos, teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai 
naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 20 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų.44

1.2. Išdėstyti 10 punktą taip:
„10. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės 

administratorius:
10.1. organizuoja daugiabučio namo tvarkomos teritorijos, apibrėžtos Taisyklių 2 

punkte, priežiūros darbus ir atsako už teritorijos švarą;
10.2. apskaičiuoja ir paskirsto mėnesinį mokestį už šios tvarkomos teritorijos priežiūrą 

butų (patalpų) savininkams. Mėnesinis mokestis paskirstomas proporcingai nuosavybės teise 
priklausančių butų (patalpų) plotui.“

I.3. Išdėstyti 11 punktą taip:
„11. Jeigu pastatas (patalpos), statinys, įrenginys, žemės sklypas priklauso keliems 

savininkams ar nuomininkams, tai už tvarkomos teritorijos švarą atsakingi:
II.1. pastato (patalpos), statinio, įrenginio, žemės sklypo, priklausančio keliems 

savininkams ar nuomininkams, savininkai ar nuomininkai;
11.2. daugiabučių gyvenamųjų namų sąvininkų bendrija ar jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartis pasirašę butų ir kitų patalpų savininkai."
2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 26 

d. sprendimą Nr. T-43 „Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-754 „Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir 
švaros taisyklių44 pakeitimo44.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Justinas Sartauskas


