(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
PAPILDYTI LEIDIMĄ VERSTIS PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS
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Prašome leidimą Nr.

m.

išduotą

d.

verstis

(išdavimo data)

mažmenine /
( pažymėti)

didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis papildyti:

šiais dujų pavadinimais ir kodais (didmeninei prekybai):
(pažymėti)

1. Propanas, kurio grynumas ne mažesnis kaip
99 %, skirtas naudoti kaip variklių degalus,
šildymo kurą
2. Propanas, kurio grynumas didesnis kaip 90%,
bet mažesnis kaip 99 %, skirtas kitiems tikslams
3. Propanas, skirtas kitiems tikslams
4. Butanas, kurio grynumas didesnis kaip 90%,
bar mažesnis kaip 95 %, skirtas kitiems tikslams
5. Suskystintas butanas, skirtas kitiems tikslams
6. Kiti suskystinti angliavandeniliai
7. Etilenas (etenas), propenas, butenas ir
butadienas

2711 12 11
2711 12 94
2711 12 97
2711 13 91
2711 13 97
2711 19 00
2711 14 00

įrašant naują (us) dujų prekybos vietos adresą(-us):
įrašant naujus sandėlių, terminalų, rezervuarų adresus:

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):

2

Informaciją apie priimtus sprendimus dėl leidimo papildymo 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 (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys),
__________ lapai.

4. Pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu, nustatyta tvarka
turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopija ar jos išrašas,
__________ lapai.

5. Turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo pareiškėjo patvirtinta kopija
arba sutarties su kitu ūkio subjektu dėl tokios paslaugos atlikimo pareiškėjo patvirtinta kopija ar jos
išrašas (mažmeninei prekybai),
lapai.
6. Pažyma apie turimą technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų
balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių, arba
sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir
prijungimo paslaugą, pareiškėjo patvirtintą kopija ar jos išrašas (mažmeninei prekybai),
lapai.

(ūkio subjekto vadovas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

