
Įmonės pavadinimas  
Įmonės kodas  
Įmonės buveinės adresas  
Įmonės atstovo vardas, pavardė  
Įmonės atstovo tel. nr., el.paštas  
Projektuotojo vardas, pavardė  
Projektuotojo tel. nr., el. pašto adresas  

Uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ 

Vandentvarkos inžinierei 

PRAŠYMAS 

DĖL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO 

_______________ 
(data) 

Prašome išduoti prisijungimo sąlygas prie centralizuotų: 

vandentiekio tinklų; buitinių nuotekų tinklų; paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų. 

Adresu:__________________________________________________________________________________________________________ 

Statinio kategorija: ypatingasis; neypatingasis; nesudėtingas. 

Statinio kategorija rūšis: nauja statyba; rekonstravimas; kapitalinis remontas. 

Vandens tiekimas (esamas/naujas): ______/______m3/d, ______/______m3/hmax, 

Gaisrams gesinti: lauko ________l/s, vidaus ________l/s. 

Nuotekų nuleidimas (esamas/naujas): ______/______m3/d, ______/______m3/hmax. 

 

Prie prašymo pridedami dokumentai (kopijos): 

☐ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą; 

☐ Sklypo planas, su pažymėtais teritorijos plotais ir dangos tipais, nuo kurios bus surenkamos paviršinės nuotekos (taikoma teikiant 

prašymą dėl prisijungimo prie paviršinių nuotekų tinklų); 

☐ Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai; 

☐ Žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra); 

☐ Žemės sklypo ribų planas (koordinuotas); 

☐ Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos; 

☐ Statinių išdėstymo planas; 

☐ Projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengiami); 

☐ Sutikimas prisijungti prie trečiųjų asmenų tinklų (jei reikalingas); 

☐ Statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštiškas sutikimas (jei reikalingas); 

☐ Įgaliojimas projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus apibrėžtus teisės aktuose reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą; 

☐ Gretimų valdų savininkų sutikimai perkasti ir kloti tinklus jų sklype (jei tinklai klojami per gretimus sklypus); 

☐ Situacijos schema su nurodytomis gatvėmis bei sklypu ar pastatu (jei yra); 

☐ Topografinė nuotrauka. 

☐ Kita: 

PASTABA - už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas. 

 

Paruoštas prisijungimo sąlygas: 

☐ pageidaujame atsiimti įmonėje; 

☐ pateikti elektroniniu paštu. 

 
Patvirtinu, kad pateikti duomenys tikri:   __________________________________________                                     ___________________________ 

                                                 (atstovo vardas, pavardė)                                      (parašas)   
 

Vykdydami Jūsų prašymą, siekiant sudaryti paslaugų sutartį, UAB „Biržų vandenys“ tvarko Jūsų asmens duomenis. Apie asmens duomenų 

tvarkymą galite susipažinti atvykę į įmonę adresu Rotušės g. 30, LT-41137 Biržai. 

 

Susipažinau ir sutinku:       __________________________         ______________             ___________         
         (atstovo vardas, pavardė)                                                         (parašas)                                 (data) 

 

 

Pastaba: prisijungimo sąlygos išduodamos per 10 darbo dienų nuo statytojo prašymo išduoti šias sąlygas gavimo dienos. 


	text_1oqgs: 
	text_2dhva: 
	text_3dxxt: 
	text_4cjwt: 
	text_5fpnw: 
	text_6mcye: 
	text_7gqca: 
	text_8eiym: 
	text_9ppne: 
	text_10ueos: 
	text_11obxw: 
	checkbox_13sb: Off
	checkbox_14hdas: Off
	checkbox_15mcfv: Off
	checkbox_16zwwi: Off
	checkbox_17oxkz: Off
	checkbox_18wuen: Off
	checkbox_19pwub: Off
	checkbox_20bux: Off
	checkbox_21emfi: Off
	checkbox_22qgur: Off
	checkbox_23xajc: Off
	checkbox_24vtfp: Off
	checkbox_25rqqt: Off
	checkbox_26hddu: Off
	checkbox_27wdlm: Off
	checkbox_28nnec: Off
	checkbox_29tznb: Off
	checkbox_30kbvu: Off
	checkbox_31revt: Off
	checkbox_32tdvi: Off
	checkbox_33gawz: Off
	checkbox_34sptz: Off
	checkbox_35palg: Off
	checkbox_36zjv: Off
	checkbox_37demh: Off
	checkbox_38yxl: Off
	text_39ipwd: 
	text_40urjg: 
	text_41rldo: 
	text_42gosx: 
	text_43dihp: 
	text_44whzw: 
	text_45qlxr: 
	text_46jwqe: 
	text_47ffob: 
	text_48iven: 
	text_49jggd: 
	text_50xilq: 


