Įmonės pavadinimas ________________________________________________________________
Įmonės kodas _______________________________ PVM kodas ____________________________
Įmonės registravimo adresas __________________________________________________________
Įmonės telefonas, el. paštas ____________________________________________________________
UAB ,,GIRAITĖS VANDENYS“
DIREKTORIUI
PRAŠYMAS
20 ________________________d.
Prašome sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį.
I. DUOMENYS APIE ABONENTO STATINĮ (PATALPAS) IR IŠLEIDŽIAMAS NUOTEKAS
1. Patalpų adresas _________________________________________________________________ ;
2. Patalpų pavadinimas (paskirtis) _____________________________________________________ ;
3. VANDENS TIEKIMAS
3.1 Statinys prijungtas / neprijungtas prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų (pabraukti tinkamą);
3.2 Vanduo naudojamas iš individualaus gręžinio ( pažymėti x)

;

3.3 Geriamojo vandens sunaudojimas __________ m³/parą, maksimalus poreikis ___________ m³/h;
4. NUOTEKŲ TVARKYMAS
4.1 Statinys prijungtas / neprijungtas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų (pabraukti tinkamą);
4.2 Nuotekos patenka į nuotekų surinkimo talpyklas ar vietinius valymo įrenginius ( pažymėti x)

;

4.3 Išleidžiamų nuotekų kiekis ____________ m³/parą, ____________ m³/h;
4.4. Leidžiamas išleidžiamų buitinių nuotekų užterštumas:
Bazinis nuotekų
Leidžiamas išleidžiamų
užterštumas
nuotekų užterštumas
(BDS7)Biocheminis deguonies suvartojimas
mgO2/l
350
Bendras azotas (Nb)
mg/l
50
Bendras fosforas (Pb)
mg/l
10
Skendinčios medžiagos (SM)
mg/l
350
Riebalai
mg/l
50
Abonentas patvirtina, kad leidžiamos buitinių nuotekų užterštumo koncentracijos atitinka jo pateiktą
Vandens teikėjui informaciją, apie jo veiklos metu labiausiai tikėtinas ir veiklos procese pasitaikančias nuotekose esančių
teršalų koncentracijas, sudėtį ir planuojamus išleisti nuotekų kiekius.
Teršiančių medžiagų pavadinimas

Mato vnt.

5. LIETAUS NUOTEKŲ TVARKYMAS
5.1 Lietaus nuotekos patenka į Vandens tiekėjo eksploatuojama nuotekų tvarkymo infrastruktūrą
( pažymėti x) Taip
, Ne
5.2 Lietaus nuotekos patenka į lietaus nuotekų tinklus( pažymėti x) Taip

, Ne

5.3 Lietaus nuotekos tvarkomos kitu būdu: ______________________________________________________;
5.3 Abonento teritorijos kietosios dangos plotas (išskyrus žaliuosius plotus) _______________ m2 .
5.4 Leidžiamas išleidžiamų lietaus nuotekų užterštumas
Teršiančių medžiagų pavadinimas
(BDS5)Biocheminis deguonies suvartojimas
Skendinčios medžiagos (SM)
Naftos produktai

Mato vnt.
mgO2/l
mg/l
mg/l

Bazinis nuotekų
užterštumas
25
30
5

Leidžiamas išleidžiamų
nuotekų užterštumas

Kitų pavojingų medžiagų koncentracija negali viršyti LR Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. D1-236 patvirtintame reglamente.

____________________________________________________________________________________
(prašymą užpildžiusio asmens pareigos, vardas pavardė parašas)

