(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 NEFASUOTAIS NAFTOS
PRODUKTAIS
20

m.

d.

Prašau išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.
Numatoma prekiauti šiais nefasuotais naftos produktais (pažymėti):
Nefasuotų naftos produktų pavadinimai
1. Variklių benzinas:
1.1. aviacinis benzinas

Kombinuotosios nomenklatūros kodai

1.2. variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius mažesnis kaip 95

2710 12 41

2710 12 31

1.3. variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip
95, bet mažesnis kaip 98
1.4. variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 98
2. Reaktyviniai degalai
3. Gazoliai  dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti
gazoliai
4. Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms
5. Biodyzelinas

2710 12 45
2710 12 49
2710 12 70, 2710 19 21
2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48,
2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19
2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97,
2711 19 00
3826 00 10

Įmonės akcininkai, turintys ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, vadovai, savininkai arba tikrieji nariai:
(Ūkio subjekto (įmonės) dalyviai, turintys ne mažiau kaip 10 proc. akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovai, savininkai (vardai, pavardės ir asmens kodai
arba gimimo datos, o jeigu akcininkas (dalyvis) yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė)

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

PRIDEDAMA:
1. Skystojo kuro degalinės ir (ar) suskystintų naftos dujų degalinės statybos užbaigimo akto
arba teisinės registracijos dokumento patvirtinta kopija
2. Degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos
įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų patvirtintos kopijos;;
3. Sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui
nuosavybės teise), patvirtinta kopija ar išrašas
4. Pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas
jie vykdys).
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