Forma Nr. 5 patvirtinta
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“
direktoriaus
2019 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-2019-11-0031

Nekilnojamojo turto savininkas:
Vardas, pavardė /
Juridinio asmens
pavadinimas
Korespondencijos
adresas

Pildyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis
Vietovė, gatvė

Gimimo data/
Įmonės kodas
Namo Nr./raidė

Buto Nr.

El. paštas, telefono Nr.

Nekilnojamojo turto valdytojas:
Vardas, pavardė /
Juridinio asmens
pavadinimas
Korespondencijos
adresas

Pildyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis
Vietovė, gatvė

Gimimo data/
Įmonės kodas
Namo Nr./raidė

Buto Nr.

El. paštas, telefono Nr.

Savivaldybės įmonei „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“
PRAŠYMAS/SUTIKIMAS
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO SAVININKO ĮGALIOTO ASMENS
PASKYRIMO RINKLIAVOS MOKĖTOJU
20 m. __________________mėn. ___d.
Vilnius
Šiuo prašymu/sutikimu nekilnojamojo turto objekto (toliau – NTO) savininkas sutinka, kad
už jam priklausantį ir vietine rinkliava apmokestinamą NTO - rinkliavos mokėtoju pagal įgaliojimą
būtų paskirtas NTO valdytojas, o NTO valdytojas prašo paskirti jį rinkliavos mokėtoju atsižvelgiant
į lentelėje pateiktus duomenis:
Eil.
Nr.

Informacija apie NTO objektą

Informacija apie NTO valdymą

1.

Gatvė

Valdymo
teisinis
pagrindas

Namo,
buto Nr.
NTO
unikalus
kodas
NTO
paskirtis

Valdomo
NTO plotas,
kv. m
Valdymo
laikotarpis *

*Laikotarpis nurodomas nuo pirmos mėnesio dienos iki paskutinės mėnesio dienos.
Mums žinoma, kad įgaliotam NTO valdytojui prievolė mokėti rinkliavą skaičiuojama nuo
mėnesio, kurį pateiktas prašymas/sutikimas, 1 dienos. Mums žinoma, kad NTO savininko ir NTO
valdytojo prievolė mokėti rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra solidari,
todėl, kai įgaliotas NTO valdytojas nevykdo ar netinkamai vykdo prievolę mokėti rinkliavą,
Administratorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų NTO savininkas.
Mokėjimo pranešimai bus siunčiami nurodytu el. pašto adresais, o jeigu jų nėra – nurodytais
korespondencijos adresais.
Sutinku, kad mano elektroninio pašto adresas būtų naudojamas su rinkliava susijusiai
informacijai gauti: ☐ – NTO savininkas, ☐ – NTO valdytojas.
Patvirtiname, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, įsipareigoju ne vėliau kaip per
20 darbo dienų informuoti apie pasikeitimus raštu arba Savitarnos svetainėje.

______________________________________________

___________________

______________________________________________

___________________

(NTO savininkas – vardas, pavardė, pareigos – jeigu juridinis asmuo)

(NTO valdytojas – vardas, pavardė, pareigos – jeigu juridinis asmuo)

(parašas)

(parašas)

