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Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu, Žemės įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d.
nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ 5.8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3 ir 1.4
punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės
nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 1, 2 ir 3 punktais, Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1P-492-(1.3
E.) „Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
Nustatyti žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, ir už
valstybinės žemės sklypų naudotojų, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka
arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos
metu, naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo (išskyrus už žemę,
perduotą naudotis panaudai) tarifų dydžius 2020 metams:
1. Žemės ūkio paskirties žemei:
1.1. žemės ūkio paskirties žemei (išskyrus mėgėjų sodų žemę) – 0,2 % žemės vertės;
1.2. mėgėjų sodų žemei – 0,2 % žemės vertės;
1.3. rekreacinio naudojimo žemės sklypai – 0,2 % žemės vertės;
2. Miškų ūkio paskirties žemei – 0,55 % žemės vertės;
3. Konservacinės paskirties žemei – 0,15 % žemės vertės;
4. Vandens ūkio paskirties žemei – 0,15 % žemės vertės;
5. Kitos paskirties žemei:
5.1. vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų
pastatų ir bendrabučių teritorijos – 0,2 % žemės vertės;
5.2. visuomeninės paskirties teritorijos – 0,25 % žemės vertės;
5.3. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos – 1 % žemės vertės;
5.4. komercinės paskirties objektų teritorijos – 0,5 % žemės vertės;
5.5. susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos,
susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos – 0,3 % žemės vertės;
5.6. bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo
naudojimo) teritorijos – 0,15 % žemės vertės;
5.7. naudingų iškasenų teritorijos – 1,05 % žemės vertės;
5.8. rekreacinės teritorijos – 0,2 % žemės vertės;
5.9. teritorijos krašto apsaugos tikslams – 1,0 % žemės vertės;
5.10. atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos – 0,15 % žemės
vertės;

6. Apleistai, nenaudojamai žemei arba žemei, kurioje stovi nenaudojamais, naudojamais ne
pagal paskirtį, apleistais arba neprižiūrimais pripažinti pastatai (patalpos) ir statiniai – 4,0
% žemės vertės.
7. Visiems kitiems, nenurodytiems žemės sklypams – 0,5 % žemės vertės.
Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras
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