_______________________________________________________________________________________________
(Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)
________________________________________________________________________________________________
(Juridinio arba fizinio asmens registracijos adresas)

UAB „Klaipėdos rajono energija“
Direktoriui
PRAŠYMAS
20___ m. _____________mėn. ____ d.
Prašome sudaryti paviršinių nuotekų tvarkymo sutartį pagal žemiau pateikiamus duomenis.
I. Rekvizitai ir kita informacija:
Eil.
Nr.
1.

PAVADINIMAS

DUOMENYS

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens
vardas, pavardė
2.
Adresas korespondencijai
3.
Telefono Nr.
4.
Mobilusis telefono Nr.
5.
Elektroninis paštas
6.
Elektroninis paštas Mokėjimo dokumentų gavimui
7.
Buhalterijos telefono Nr.
8.
Juridinio arba fizinio asmens kodas
9.
PVM mokėtojo kodas
10. Juridinio asmens atstovo (vadovo), pasirašančio
Sutartį, vardas pavardė, pareigos
11. Mokėjimo dokumentų gavimo būdas
(pasirenkamas vienas):
11.1. elektroniniu paštu, nurodytu 6 eilutėje

☐

11.2. „E. Sąskaita“ informacinėje sistemoje (pagal
Viešųjų pirkimų įstatymą)

☐

II. Duomenys apie nuosavybės teise priklausantį ar kitaip teisėtai valdomą sklypą /pastatą ir
infrastruktūrą*:
1.

Adresas

2.

Sklypo kadastrinis numeris

3.

Bendras žemės sklypo plotas (duomenys iš VĮ
Registrų centras išrašo) m2

4.

Abonentui nuosavybės ar kita teise valdomo žemės
sklypo bendras plotas (duomenys iš VĮ Registrų
centras išrašo), m2, susidedantis iš:

4.1. stogų dangos, m2
4.2. kietos, vandeniui nelaidžios, dangos, m2
4.3. akmenų grindinys, m2
4.4. iš dalies vandeniui laidūs paviršiai (pavyzdžiui,
1

sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan.), m2
4.5. žaliesieji plotai (pavyzdžiui, pievos, vejos, gėlynai
ir pan.), kuriuose įrengta vandens surinkimo
infrastruktūra, m2
4.6. planuojama tritorija ir (ar) nėra žinomas paviršiaus
tipas, m2
4.7. žalieji plotai, kuriuose neįrengta vandens surinkimo
infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenos, m2
Taip ☐

8.

Ar sniegas pašalinamas iš teritorijos?

9.

Galimai teršiama teritorija**, m2

10.

Ar sklype yra paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Yra ☐

Ne ☐

Nėra ☐

10.1 Jeigu yra - Paviršinių nuotekų valymo įrenginių
.
našumas, litrais per sekundę
10.2 Jeigu yra - Paviršinių nuotekų valymo įrenginius
.
eksploatuojanti įmonė
11.

Taršos leidimo ar taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimo numeris, data, galiojimas

12.

Atsakingo už paviršinių nuotekų infrastruktūros
eksploatavimą asmens vardas pavardė, telefono Nr.
III. Pridedama:

1.Įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti, kai pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo
įgaliotas asmuo.
2.Sklypo, kuris nuosavybės teise priklauso ar kitaip valdomas ir kuriame paviršinių nuotekų tvarkymo
infrastruktūra prijungta prie paviršinių nuotekų tvarkytojo infrastuktūros, Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenų banko išrašo kopija*.
3.Žemės sklypo schemos su skirtingos dangos išdėstymu ir dangų plotais pagal atskiras dangų rūšis kopija*.

_____________________________________________________________
(prašymą užpildžiusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

* Tuo atveju, kai prašymas forminamas daugiau nei vienam žemės sklypui, antram ir kiekvienam sekančiam sklypui
pildomas II skyrius ir pateikiami III skyriaus 2 ir 3 punktų dokumentai.
** Galimai teršiama teritorija - atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos veiklos yra arba gali būti teršiama (eksploatacijos
ar avarinės taršos atvejais) pavojingosiomis medžiagomis: transporto priemonių remonto, ardymo, techninės priežiūros,
dažymo teritorija (teritorija, kurioje teikiamos išvardytos paslaugos, ir didesnė kaip 0,1 ha teritorija, kurioje minėta
veikla vykdoma savo reikmėms); trąšų, augalų apsaugos produktų, buitinės chemijos, naftos produktų ir kitų pavojingųjų
medžiagų perpylimo, perkrovimo ar sandėliavimo vieta (išskyrus galutinius nurodytų medžiagų vartotojus); didesnė kaip
0,5 ha transporto priemonių stovėjimo aikštelė; transporto priemonių stovėjimo aikštelės, naudojamos komerciniais
tikslais ir esančios arčiau kaip 100 m atstumu nuo vandens telkinių; centralizuota betono ruošimo ir išdavimo vieta;
degalinės, naftos bazės ir naftos išgavimo gręžinių teritorija; degalų ir kitų naftos produktų pilstymo vieta; chemijos,
naftos perdirbimo, pieno, mėsos, žuvies perdirbimo, celiuliozės ir popieriaus, odų dirbimo, cukraus pramonės objekto
teritorija; atliekų tvarkymo objekto, pabėgių mirkyklos, jūrų uosto, dokų teritorija.
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