(Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

(Juridinio arba fizinio asmens registracijos adresas)

UAB „Trakų vandenys“
Direktoriui
PRAŠYMAS
20___ m. _____________mėn. ____ d.
Prašau (-ome) sudaryti paviršinių nuotekų tvarkymo sutartį (toliau – Sutartis) pagal žemiau
pateikiamus duomenis.
I.
Eil.
Nr.

Rekvizitai ir kita informacija:
PAVADINIMAS

DUOMENYS

1.

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)
12. Taršos leidimo Nr.
13. Taršos leidimo išdavimo data
14. Jei Abonentas yra perkančioji organizacija (pagal
Viešųjų pirkimų įstatymą) – nurodomas Sutarties
galiojimo terminas metais

1

☐
☐

1 ☐

2 ☐

3 ☐

II.

Informacija apie sklypą*:

Eil.
Nr.

1.

PAVADINIMAS

DUOMENYS

Sklypo adresas

2.

Sklypo kadastrinis numeris
Abonentui nuosavybės ar kita teise valdomo žemės
3.
sklypo bendras plotas (duomenys iš VĮ Registrų centras
išrašo), m2 , iš jo:
3.1. Stogų dangos, m2
3.2. Kietos, vandeniui nelaidžios dangos, m2
3.3. Akmenų grindinys, m2
3.4. Iš dalies vandeniui laidūs paviršiai, m2
3.5. Žalieji plotai, m2
Planuojama teritorija ir (ar) nėra žinomas paviršiaus
3.6.
tipas, m2
III.
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.

Informacija apie eksploatuojamą paviršinių nuotekų infrastruktūrą*:
PAVADINIMAS

DUOMENYS

Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai
Paviršinių nuotekų valymo įrenginių našumas, litrais per
sekundę
Paviršinių nuotekų valymo įrenginius eksploatuojanti
įmonė
Paviršinių nuotekų apskaitos prietaisas
Atsakingo už paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūros
eksploatavimą asmens vardas pavardė, telefono Nr.
IV.

Yra ☐

Nėra ☐

Yra ☐

Nėra ☐

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 pildomi II, III skyrius ir pateikiami IV skyriaus 2 ir 3 punktų dokumentai.
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