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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ĮGALIOJIMO TEIKTI IŠVADAS DĖL POŽEMINIŲ VANDENS GAVYBOS
GRĘŽINIŲ ĮRENGIMO
2019 m. kovo d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu
Nr. 417 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 417
„Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo“ pakeitimo“
patvirtinto Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių geologinio tyrimo gręžinių
projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašo (LAND 4-99) 4 punktu,
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-124 „Dėl Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano tvirtinimo“ patvirtintu
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu:
1. Į g a l i o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto
departamento Šilumos ir vandens ūkio skyriaus vedėją Vilniaus miesto savivaldybės vardu teikti
pagrįstas išvadas dėl požeminių vandens gavybos gręžinių įrengimo Vilniaus mieste.
2. T v i r t i n u prašymo, teikiamo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, pritarti
vandens gavybos gręžinio projektavimui ir įrengimui formą (pridedama).
3. Į p a r e i g o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros
departamentą ir uždarąją akcinę bendrovę „Vilniaus vandenys“ Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Miesto ūkio departamento Šilumos ir vandens ūkio skyriui teikti informaciją,
reikalingą išvadoms dėl požeminių vandens gavybos gręžinių įrengimo Vilniaus mieste pateikti
pareiškėjams.

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

Forma patvirtinta
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019 m.
kovo
d.
įsakymu Nr. 30__________________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas, kodas)

__________________________________________________________________________

_________________________________________________
(adresas, telefonas, el. pašto adresas, faksas)

PRAŠYMAS PRITARTI VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIO PROJEKTAVIMUI IR
ĮRENGIMUI
20___ m. _____________d.
__________________________
(paraiškos sudarymo vieta)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Prašome išduoti išvadą dėl vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo.
1. Bendrieji duomenys – planuojamo įrengti gręžinio vieta ir adresas:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Gręžinio paskirtis: vandens viešasis tiekimas / individualiam apsirūpinimui vandeniu
(nereikalingą išbraukti)

3. Pageidaujamas gręžinio našumas ........... m3 /d: _____________________________
4. Planuojamas ar esamas nuotekų tvarkymo būdas: (kaupimas, mechaninis-biologinis
valymas, į esamus tinklus, nuotekos nesusidarys, kitas nuotekų tvarkymo projektas, sudaryta
sutartis ir kt.)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
PRIDEDAMA:
1. Žemės sklypo planas, žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio
dokumento kopija.
2. Viešojo vandens tiekėjo prisijungimo sąlygos.
3. Kiti pareiškėjo nuožiūra pridedami dokumentai.
UŽSAKOVAS: _____________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
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