KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ĮGALIOJIMO TEIKTI IŠVADAS POŽEMINIŲ VANDENS GAVYBOS
GRĘŽINIŲ ĮRENGIMUI
2021 m. sausio 13 d. Nr. ĮS-62
Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio
vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių grežinių projektavimo,
įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99) patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos
apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių
tiriamųjų geologinių grežinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos
aprašas“ (LAND 4-99) patvirtinimo“, 4 punktu, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-410 „ Dėl koreguoto Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“, Kauno rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais:
1. Į g a l i o j u Savivaldybės vyriausią inžinierių Kauno rajono savivaldybės vardu teikti
pagrįstas išvadas dėl požeminių vandens gavybos gręžinių įrengimo Kauno rajone.
2. T v i r t i n u prašymo, teikiamo Kauno rajono savivaldybės administracijai, pritarti
vandens gavybos gręžinio projektavimui ir įrengimui formą (pridedama).
3. Į p a r e i g o j u Urbanistikos skyrių, UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Kauno vandenys“
teikti papildomą informaciją, reikalingą išvadoms dėl požeminių vandens gavybos gręžinių
įrengimo Kauno rajone pateikti pareiškėjams.
4. N u s t a t a u, kad gyventojų ir juridinių asmenų prašymams pritarta gali būti tada, kai
Kauno rajono savivaldybės administracijai pateiktas prašymas su jame nurodytais reikalingais
dokumentais ir gręžinys yra numatytas sklype, prie kurio ribos nėra nutiestų centralizuotų
vandentiekio tinklų, o artimiausias atstumas nuo magistralinių tinklų iki pareiškėjo sklypo ribos yra
ne mažiau kaip 100 metrų.
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5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. ĮS-2265.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių
ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų
apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo
jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius

Parengė
Egidijus Katilius
2021-01-05

Šarūnas Šukevičius

3

Forma patvirtinta
Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. ĮS-62
__________________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas, pavardė/ juridinio asmens pavadinimas, kodas)

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

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

Prašome išduoti išvadą dėl vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo.
1. Bendrieji duomenys – planuojamo įrengti gręžinio vieta ir adresas:

____________________________________________________________
2. Gręžinio paskirtis:
(nereikalingą išbraukti).

vandens

viešasis

tiekimas/individualiam

apsirūpinimui

vandeniu

3. Pageidaujamas gręžinio našumas m3/d: _________________________
4. Planuojamas ar esamas buitinių nuotekų tvarkymo būdas: (kaupimas, mechaninis-biologinis
valymas, į esamus tinklus, nuotekos nesusidarys, kitas nuotekų tvarkymo projektas, sudaryta
sutartis ir kt.) _________________________________________________________

____________________________________________________________________
5. Prie gręžinio numatomi prijungti pastatai (paskirtis, butų skaičius, adresas)
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
PRIDEDAMA:
1. Žemės sklypo planas.
2. Žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija.
3. Prie gręžinio prijungiamo pastato nuosavybę ar naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija.
4. Viešojo vandens tiekėjo prisijungimo sąlygos.
5. Pasirinktinai – kopija prijungiamo pastato projekto ar suvestinio inžinerinių tinklų plano su
pažymėtu gręžiniu ir prijungiamais pastatais.
6. Sklypo savininkų įgaliojimas dėl dokumentų iš valstybės įstaigų gavimo (kai prašymą teikia ne
savininkai).
7. Kiti pareiškėjo nuožiūra pridedami dokumentai.

____________________________________________________________________
PAREIŠKĖJAS: _______________________________________________________
(parašas,vardas, pavardė)

