Dalinio finansavimo skyrimo
vienbučiams, dvibučiams ir
daugiabučiams gyvenamiesiems namams
prijungti prie Vilniaus miesto nuotekų
tinklų tvarkos aprašo
1 priedas
(Prašymo forma)
_____

Vardenis Pavardenis, Gatvelės g. 12_________________________
(Prašymą teikiančio asmens, siekiančio gauti dalinį finansavimą, vardas, pavardė (pavadinimas), adresas)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
PRAŠYMAS
SKIRTI DALINĮ FINANSAVIMĄ VIENBUČIAMS, DVIBUČIAMS IR DAUGIABUČIAMS
GYVENAMIESIEMS NAMAMS PRIJUNGTI PRIE VILNIAUS MIESTO NUOTEKŲ
TINKLŲ
_____
2019-11-11________
(data)

Prašau skirti dalinį finansavimą vienbučiam, dvibučiam, daugiabučiam gyvenamajam namui
(reikiamą pabraukti)

prijungti prie Vilniaus miesto nuotekų tinklų.
Pastato duomenys:
adresas_
Gatvelės g. 12__________________
pastatymo metai _____1998____________________
unikalus Nr. ______0000-0000-0000_____________
pastato savininkas (-ai), bendrojo naudojimo objektų valdytojas Vardenis Pavardenis ____
________________________________________________________________________________
Darbai, kuriems atlikti prašoma skirti dalinį finansavimą _ Šiuo metu naudojuosi nuotekų
išgriebimo duobe / lauko tualetu. Nuotekų valomo įrenginių neturiu.* Noriu prisijungti prie
centralizuotų tinklų.
_________________
* įrašomas įrenginys, kuriuo dabar naudojamasi
Darbų, kuriems atlikti prašoma skirti dalinį finansavimą, vertė eurais
700 Eur (septyni šimtai eurų)*__
(skaičiais ir žodžiais)

* įrašoma suma iš darbų sąmatos
Įsipareigoju nuo šiandien per 6 mėnesius įsirengti namo / namo dalies vidaus nuotekų sistemą
ir nutiesti nuotekų išvedimo vamzdį į kiemą ne mažiau kaip 1 metrą nuo namo išorinės sienos, jeigu
jis nėra įrengtas.
PRIDEDAMA:
1. Namo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, ... lapas (-ai).
2. Buitinių nuotekų infrastruktūros sujungimo su centralizuota buitinių nuotekų infrastruktūra
techninio projekto kopija, ... lapai (-ai).
3. Projektavimo (prisijungimo) sąlygų kopija, ... lapas (-ai).
4. Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka priimto daugiabučio gyvenamojo
namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos pritarimo prisijungti prie centralizuotų buitinių
nuotekų tinklų kopija, ... lapas (-ai) (daugiabučiam namui).

5. Geriamojo vandens tiekimo sutarties ar gręžinio registracijos dokumentų kopija, ...
lapas (-ai).
6. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarties
kopija, … lapas (-ai).
7. Statybos darbų sąmatos (apskaičiavimų) kopija, ... lapas (-ai).
8. Namo butų ir kitų patalpų savininkų deklaruotą gyvenamąją vietą įrodančių dokumentų
kopija, ... lapas (-ai).

___________________________
(parašas)

_______Vardenis Pavardenis_________
(vardas, pavardė)

