(ūkio subjekto ( juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma arba
fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data )
(ūkio subjekto (juridinio asmens) kodas arba fizinio asmens kodas)
(ūkio subjekto (juridinio asmens) buveinės adresas arba fizinio asmens adresas, telefonas ir
elektroninio pašto adresas)

Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriui
PRAŠYMAS
IŠDUOTI LEIDIMĄ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA
SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS
20

m.

d.

Prašome išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis.
Įmonės akcininkai, turintys ne mažiau kaip 10 proc. akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovai,
savininkai (fizinio asmens: vardas ir pavardė, asmens kodas; juridinio asmens: pavadinimas,
teisinė forma, kodas ir buveinė):

Informaciją apie priimtus sprendimus dėl leidimo išdavimo teikti šiais būdais:
(nurodyti pageidaujamus informacijos teikimo būdus: telefonu, elektroniniu paštu, raštu ar kt.)

PRIDEDAMA:

1. Deklaracija apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas,

lapai.

(Deklaracijoje turi būti nurodyta: dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietų adresai, rezervuarų skaičius, ar
įregistruoti slėginiai įrenginiai (rezervuarai) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, terminalų (sandėlių),
rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu ).

2. Terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių
išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai
terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise) pareiškėjo patvirtintos
kopijos ar jų išrašai,
lapai.
3. Pažyma apie darbuotojus,
lapai.
(Pažymoje turi būti nurodytas darbuotojų skaičius, jų kvalifikacija ir kokias funkcijas jie vykdys ).
4. Pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatų pareiškėjo patvirtinta kopija / sutarties su kitu ūkio
subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo
darbus, pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas,
lapai.
5. Turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo / sutarties su kitu ūkio
subjektu dėl tokios paslaugos atlikimo (pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas),
lapai.
6. Pažymos apie turimą technologinę įrangą, prietaisus, kitas priemones, kurių reikia dujų
balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių /
sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir
prijungimo paslaugą (pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos išrašas)
lapai.
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(ūkio subjekto vadovas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pastaba. Jeigu pareiškėjas yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos
Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine
prekyba dujomis, privalo licencijas išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę
gyventi Lietuvos Respublikoje.

