Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties priedas Nr. 1
DUOMENYS APIE VARTOTOJO GYVENAMĄJĮ NAMĄ
ŠALIŲ INDIVIDUALIAI APTARTOS SĄLYGOS
Vartotojas suteikia Vandens tiekėjui šią informaciją apie jam nuosavybės teise priklausantį (jo nuomojamą) gyvenamąjį
namą:
1. gyvenamojo namo adresas ……………………..………………………..……….................................................................;
1.2. name gyvenančių žmonių skaičius …........……; ūkiniame pastate gyvulių skaičius ........................................................;
1.3. įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų duomenų lentelė:

Eil.
Nr.

Apskaitos
prietaiso tipas

Ø
mm

Apskaitos
prietaiso Nr.

Apskaitos
prietaiso
rodmenys, m3

Apskaitomo
objekto
paskirtis

Apskaitos
prietaiso
metrologinė
patikra

1.
2.
3.
4*
* - geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas ant individualaus gręžinio.
1.4. Plombų ant skaitiklių (-io) montavimo jungčių žymenys: ...........................................................................................
1.5. Apskaitos prietaisų savininkas: ........................................................................................................................................
1.6. vandens tiekimo ir vartojimo riba atsiskaitymui (pažymėti X ):
1.6.1. geriamojo vandens apskaitos prietaisai, nurodyti eilutėse Nr. ..............................
1.6.2. gyvenamajame name įrengti santechniniai prietaisai (kai nėra gyvenamajam namui įrengto įvadinio
geriamojo vandens apskaitos prietaiso)
1.7. Duomenys apie nuotekų tvarkymą (pažymėti X):
1.7.1. nuotekos patenka į vandens tiekėjo eksploatuojamus nuotekų tinklus
1.7.2. nuotekos patenka į nuotekų surinkimo talpyklas ar vietinius nuotekų valymo įrenginius
1.8. Apmokėjimo dokumentas: (Vartotojo pasirinkimu pažymėti X ):
1.8.1. pateikiamas pagal Vandens tiekėjo nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis
1.8.2 užpildomas pagal Vartotojo nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis
2. Tinklų eksploatavimo ribos: Vandentiekio tinklai nuo prisijungimo prie magistralinių tinklų šulinio (vietos) ir nuotekų
tinklai iki pasijungimo prie magistralinių tinklų šulinio, bei visi vidaus tinklai lieka Vartotojo žinioje. Gedimus šalina savo
jėgomis ir lėšomis.
Šiame punkte nurodytos tinklų eksploatavimo ribos galioja, jeigu Vartotojo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklai yra
prijungti prie Vandens tiekėjo eksploatuojamų centralizuotų tinklų.
Pastabos: .......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................................................................................... .............
3. Vartotojas patvirtina, kad prieš Sutarties pasirašymą, Vandens tiekėjas pateikė visą Vartotojo pareikalautą žodinę ir
rašytinę informaciją, susijusią su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimu bei Šalims pagal šią Sutartį
tenkančia atsakomybe, taip pat patvirtina, kad Vartotojas yra supažindintas su įrengtų apskaitos prietaisų plombų žymenimis,
kurie nurodyti šios Sutarties 5.7 punkte paminėtame akte, jam išaiškintas draudimas savavališkai nuimti apskaitos prietaisą, jį
perkelti į kitą vietą, pakeisti ar nuplėšti apskaitos prietaisų plombas.
4. Jeigu Vartotojui nuosavybės teise priklauso atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas (-ai) ir jis (jie)
atitinka Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966) reikalavimus, Vartotojas
sutinka, kad nuo šios Sutarties pasirašymo šį (-iuos) prietaisą (-us) eksploatuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka atlieka
metrologinę patikrą Vandens tiekėjas.
Patvirtiname, kad visos šioje dalyje nurodytos Sutarties sąlygos Šalių buvo individualiai aptartos:

____________________________________________
(Vandens tiekėjo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

______________________________________________
(Vartotojo vardas, pavardė, parašas)

