
Įmonės pavadinimas _______________________________________________________________ 
Įmonės registravimo adresas_________________________________________________________ 
     (Pašto kodas, Miestas, Gatvė) 

PRAŠYMAS 
________________________ 

AB „Klaipėdos vanduo“ 
Generaliniam direktoriui 

Prašome sudaryti šalto vandens vartojimo ir nuotekų tvarkymo pirkimo – pardavimo sutartį nuo _______________.  
 
Vandens skaitiklio rodmenys _________________________________,                     ________________________ , 

                                                                                                           (Apskaitos prietaiso Nr. , rodmenys)                                                   (Apskaitos prietaiso Nr. , rodmenys) 
___________________________________, ___________________________________ . 
                 (Apskaitos prietaiso Nr. , rodmenys)           (Apskaitos prietaiso Nr. , rodmenys) 
 
objektui ________________________________ adresu ___________________________________________________ 
                                        (paskirtis) 
Įmonės vykdoma veikla:____________________________________________________________________________ 
  

           Įsipareigojame neviršyti: 
Šių šalto geriamojo vandens kiekių: 
....................... m3/per metus, .................. m3/per mėn., ........................ m3/per parą, ......................... m3/per val. 
Šių išleidžiamų tvarkyti nuotekų kiekių:            
....................... m3/per metus, .................. m3/per mėn., ........................ m3/per parą, ......................... m3/per val. 
 
Į nuotekų surinkimo sistemą išleidžiamų prioritetinių pavojingų, pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų (taip pat ir šioje 
prašymo formoje nenurodytų) koncentracijos: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Prašome sudaryti sutartį dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų tinklais ir priimti paviršines nuotekas nuo 

_________________ ha ploto. 
 
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ______________________________________________________________ 
Įmonės kodas___________________________ PVM mokėtojo kodas _______________________________ 
 
Sąskaitas ir kt. informaciją prašome siųsti adresu : 
Pašto kodas ________ Miestas ___________________ Gatvė ____________________________________________ 
 
Telefonai ________________________________________________ 
 
Elektroninio pašto adresas:____________________________________________________________________ 
 
Sutartį pasirašys: __________________________________________, veikiantis pagal ___________________________________. 

(pareigos, vardas, pavardė) 

PRIDEDAMA (priedai pažymėti V) 
 Įmonės registravimo pažymėjimo kopija 

 Pažymėjimo apie teisę į pastatą (patalpas) kopija 
 Pastato (patalpų) plano kopija 
 Pažymėjimo apie teisę į žemės sklypą kopija 

 Žemės sklypo ribų plano kopija 
 Pastato (patalpų) nuomos ar panaudos sutarties kopija 

 Įmonę atstovaujančio atstovo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas 
 Vandens skaitiklių rodmenų suderinimo aktas, patvirtintas buvusių ir naujų patalpų savininkų parašais ir antspaudais 

 Mėginių paėmimo iš ūkio nuotekų tinklų schema, suderinta _________________ 
                                                                                                                                                                                               (data) 

Lietaus nuotekų mėginių paėmimo schema, suderinta _____________________ 
                                                                                                                                                  (data) 

__________________________________________________________________________ 
A.V.   (prašymą užpildžiusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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