________________________________________________________________________________
Statytojo (užsakovo) – fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas

________________________________________________________________________________
(adresas, tel., el. paštas)

UAB “Kelmės vanduo”
Direktoriui
PRAŠYMAS - PARAIŠKA
PRISIJUNGIMO SĄLYGOMS GAUTI

Dėl pasijungimo prie centralizuotų vandens (VT) ar butinių nuotekųtinklų (NT)
201 /data/

Prašau parengti ir išduoti prisijungimo sąlygas, ir leisti pasijungti savo jėgomis ir lėšomis prie
centralizuotų vandens (VT) ar buitinių nuotekų tinklų (NT) gyvenamą namą (pastatą), adresu
(pabraukti tinkamą punktą)
Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis.
Statinio statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas.
ĮSIPAREIGOJU:
a) savo lėšomis pasirengti pasijungimo schemą (projektą) pagal išduotas technines prisijungimo
sąlygas ir suderinti su projektavimo sąlygas išdavusia institucija;
b) gauti kitų savininkų raštiškus sutikimus, dėl prisijungimo prie tinklų ir sutikimą leidžiantį UAB
„Kelmės vanduo“ avarijai pašalinti neatstatant gerbūvio iki buvusios pradinės padėties;
c) prieš užkasant tinklus ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas pranešti UAB „Kelmės
vanduo“ atsakingiems atstovams, kad atvyktų įvertinti atliktus darbus;
d) atlikus darbus pateikti UAB „Kelmės vanduo“ tinklų kontrolinę-geodezinę nuotrauką.
PASTABOS:
1.

2.
3.

Atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbus ar vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijos
remontą savininko sklypo ribose ar valstybinėje žemėje, UAB „Kelmės vanduo“ neatsako už
sklypo sutvarkymą iki buvusios pradinės padėties.
Už atliktus darbus, sunaudotas medžiagas bei kelionės išlaidas apmoka užsakovas pagal pateiktą
sąskaitą.
Kontrolinė-geodezinė nuotrauka atliekama prieš užkasant paklotus tinklus (VT ir NT).

Prie prašymo pridedami dokumentai (kopijos) (pažymėti pridedamus):
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;
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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
kiti
Paruoštas prisijungimo sąlygas:
pateikti paštu.
pateikti el. paštu.
atsiims statytojas arba projektuotojas.
Prieš vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo sutarties sudarymą,
būsimasis klientas UAB „Kelmės vanduo“, turi pateikti:
 prisijungimo schemą (projektą), statybą leidžiančio dokumento kopiją jei yra reikalingas;
 inžinerinių tinklų geodezinę nuotrauką (1 egzempliorių, popierinę ir skaitmeninėje laikmenoje);

Statytojas
(Vardas, pavardė, parašas)

Už pateiktų duomenų tikrumą atsako statytojas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Pastaba: Prisijungimo sąlygos išduodamos per 10 darbo dienų nuo statytojo (užsakovo) prašymo
išduoti šias sąlygas gavimo dienos.
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