
PA11/F1-V9 

 

 (statytojo (užsakovo) fizinio asmens vardas, pavardė /  juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas) 

 

 (statytojo gyvenamosios vietos / įmonės adresas, telefonas, el. pašto adresas) 

 

UAB „Utenos vandenys" 

          P R A Š Y M A S 

DĖL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO 

202__-___-__ 
     (data) 

 

 Prašau išduoti prisijungimo sąlygas (nereikalingą išbraukti) prie centralizuotų vandentiekio ir / ar buitinių 

nuotekų tinklų:  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

(statinio pavadinimas, pagrindinė statinio naudojimo paskirtis, statybos adresas) 

 Statinio statybos rūšis (reikalingą pabraukti): esamas pastatas, rekonstruojamas pastatas, pastato kapitalinis 

remontas, nauja statyba. 

 Naujo statinio kategorija (reikalingą pabraukti): ypatingas, neypatingas, nesudėtingas. 

  

1. Prisijungimui prie centralizuotų vandentiekio tinklų:  

   esami / naujai statomi vandentiekio tinklai (reikalingą pabraukti): 

   poreikis vandens tiekimui: _______m
3
/d,  _______ m

3
/hmax,  

   gaisrams gesinti (jei yra poreikis): lauko ______l/s, vidaus _______l/s,  reikiamas slėgis ____ atm. 

2. Prisijungimui prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų:  

   esami / naujai statomi nuotekų tinklai (reikalingą pabraukti): 

   poreikis nuotekų išleidimui: _______m
3
/d, _______m

3
/hmax, nuotekų užterštumas: BDS7 ______mg/1. 

Pastaba: UAB „Utenos vandenys“ lietaus tinklų neeksploatuoja. 

Prie prašymo pridedamos dokumentų kopijos: 

 Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamo turto registre įregistruotą žemės 

sklypą, ___ lapai; 

 žemės sklypo planas, ___ lapai; 

 žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra), ___ lapai; 

 žemės sklypo bendraturčių raštiškas sutikimas (jei yra bendraturčiai), ___lapai; 

 statinių išdėstymo planas (butas, patalpa), ___lapai; 

 kita  _________________________________________________________________________ 

Paruoštas prisijungimo sąlygas: 

 pateikti elektroninio pašto adresu ___________________________________________________________ 

 (siunčiant sąlygas elektroniniu paštu, statytojas privalo informuoti elektroniniu paštu, kad sąlygas gavo) 

 atsiims statytojas arba projektuotojas _______________________________________________________ 

Pateikti duomenys tikri: 

 Statytojas (užsakovas), statytojo įgaliotas asmuo:  

 

(parašas, vardas, pavardė, tel. Nr.,  juridinis asmuo, įmonės spaudas) 

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

duomenų tvarkymą galite susipažinti internetinėje svetainėje adresu www.utenosvandenys.lt arba atvykę į įmonę adresu Vandenų g. 

1, Naujasodžio k., Vyžuonų sen., Utenos raj. 

 

Susipažinau ir sutinku: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

            (vardas, pavardė)   (parašas)                 (data) 

Pastaba: Statytojui (užsakovui) pateikus prašymą ir visus reikiamus dokumentus, prisijungimo sąlygos išduodamos per 10 darbo 

dienų. 


