Statytojas (užsakovas) ________________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas)

______________________________________________________________________
(adresas, tel. nr., el. paštas)

UAB „MAŽEIKIŲ VANDENYS“
PRAŠYMAS-PARAIŠKA PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS GAUTI
2018 m.

mėn.

d.

(data)

Prašau parengti ir išduoti prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų sąlygas:
Objekto pavadinimas ir adresas__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Objektas: esamas, naujai statomas, rekonstruojamas, plečiamas, techniškai pertvarkomas (pabraukti)
Projektuotojas________________________________________________________________________________
Vartotojų skaičius _______
GERIAMO VANDENS SUVARTOJIMAS: (esamas/naujas)________________________________________
(rekonstrukcija, iškėlimas, statybos ir pan.)

______ / ______ m3/p _______ / _______ m3 /h max, gaisrų gesinimas: išorės _____ l/s, vidaus ____ l/s.

NUTEKAMŲJŲ VANDENŲ NULEIDIMAS: (esamas/naujas)______________________________________
(rekonstrukcija, iškėlimas, statybos ir pan.)

______ / ______ m3/p _______ / _______ m3 /h max.

NUOTEKŲ UŽTERŠTUMAS: Pagal BDS7 ________ mg/l, suspenduotas medžiagas ________ mg/l, naftos
produktus ________ mg/l, kitas medžiagas: __________ mg/l.

LIETAUS NUOTEKŲ NULEIDIMAS: (esamas/naujas) _______ l/s, drenažas: _____ l/s;
Kiti reikalavimai _____________________________________________________________________________
(rekonstrukcija, iškėlimas, statybos ir pan.)

Prie prašymo pridedami dokumentai (kopijos):
asmens dokumento kopija (fiziniam asmeniui), juridinių asmenų registro išrašas (juridiniam asmeniui);
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir
žemės sklypą;
duomenys apie statinį;
statinių išdėstymo planas;
statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštišką sutikimą (jei reikalingas);
žemės sklypo ribų planas;
žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra);
projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengiami);
topografinę nuotrauką;
sklypo planą, kuriame turi būti sužymėti teritorijos plotai ir dangos tipas, nuo kurios bus surenkamos paviršinės nuotekos
(kai asmuo pageidauja prisijungti paviršinių nuotekų tinklus prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros);
garantinį raštą dėl apmokėjimo už lietaus nuotekų nuvedimą į buitinius nuotekų tinklus;
Situacijos schema su nurodytomis gatvėmis bei sklypu ar pastatu (jeigu yra);
kiti.

Paruoštas prisijungimo sąlygas:
pateikti paštu _______________________________________________________________________________________
el. paštu ___________________________Siunčiant el. paštu statytojas privalo informuoti el. būdu, kad sąlygas gavo.
atsiims statytojas arba projektuotojas, informavus tel.____________________ , ir/ar el. paštu________________________
Pastaba: Statytojas per 10 darbo dienų privalo informuoti, kad su prisijungimo sąlygų reikalavimais sutinka
arba nesutinka, neinformavus - laikysime, kad sąlygos statytoją tenkina.

Pateikti duomenys tikri:
Statytojas (užsakovas)_________________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė, tel.)

Projektuotojas________________________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė, tel.)

Už pateiktų duomenų tikrumą atsako statytojas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Prašymą priėmė:______________________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė, pareigos)

Prašymo priėmimo data: ______________________________ Nr._______________
Pastaba: prisijungimo sąlygos išduodamos per 15 darbo dienų nuo statytojo (užsakovo) prašymo išduoti šias sąlygas gavimo
dienos.

