
  

Vilniaus miesto savivaldybės 

vietinės rinkliavos už komunalinių 

atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 

ir atliekų tvarkymą nuostatų  

5 priedas 

   (Prašymo L2 forma) 

________________________________________________________________________________ 
(rinkliavos mokėtojo vardas, pavardė arba pavadinimas) 

________________________________________________________________________________ 
(kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas korespondencijai) 

Savivaldybės įmonei „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ 

 

PRAŠYMAS 

LENGVATOS TAIKYMO TURTO NENAUDOJIMO ATVEJU  

 

202__ m. ___________  __ d. 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais,  

pranešu, kad man nuosavybės teise* priklausantis nekilnojamojo turto objektas, esantis  

________________________________________________________________________________, 
(nekilnojamojo objekto pavadinimas, adresas, plotas, unikalus numeris) 

 

laikotarpiu nuo 202    m. .................... mėn. iki 202     m. .................... mėn. yra / bus nenaudojamas 

_______________________________________________________________________________.  
(nurodyti nesinaudojimo nekilnojamuoju turtu priežastį) 

Patvirtinu, kad nurodytu laikotarpiu naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektu teisės nėra 

ir nebus perleistos tretiesiems asmenims. 

Prašau nurodytam laikotarpiui atleisti mane nuo kintamosios vietinės rinkliavos dedamosios 

mokėjimo už nurodytą nekilnojamojo turto objektą. 

Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui, per 30 kalendorinių dienų įsipareigoju pateikti 

nenaudojimą įrodančius dokumentus: 

1. Viešojo vandens tiekėjo pažymą apie per deklaruojamą laikotarpį sunaudotą vandens kiekį 

(leidžiamas maksimalus sunaudoto vandens kiekis per metus neturi viršyti 1 m3), jeigu vykdomas 

viešasis geriamojo vandens tiekimas. 

2. Elektros tiekėjo išduotą pažymą apie per deklaruojamą laikotarpį sunaudotą elektros 

energiją (leidžiamas maksimalus elektros energijos sunaudojimo dydis per 1 mėn. neturi viršyti 

10 kWh), jeigu nėra vykdomas viešasis geriamojo vandens tiekimas. 

3. Kitus dokumentus, objektyviai pagrindžiančius paslaugos teikimo poreikio nebuvimą / 

nekilnojamojo turto nenaudojimo faktą. 

Leidžiu naudotis savo asmens duomenimis ir juos įtraukti į Komunalinių atliekų turėtojų 

registrą. Esu informuotas, kad Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ turi 

teisę patikrinti prašyme pateiktų duomenų teisingumą bei atlikti patikrinimą vietoje. 

Patvirtinu, jog prašyme nurodytoms aplinkybėms pasikeitus nedelsdamas, bet ne vėliau kaip 

per 30 kalendorinių dienų raštu pranešiu apie pasikeitimus. 

* Jeigu rinkliavos mokėtojas nėra savininkas, pateikiamas objekto valdymo pagrindą patvirtinantys dokumentai 

(NTR išrašas, kuriame registruotas juridinis faktas arba nuomos, panaudos sutartis). 
 

_______________________________________            _________________________ 
(nekilnojamojo turto objekto savininko arba jo įgalioto asmens parašas)**    (vardas, pavardė)** 

**Jeigu prašymą teikia ne juridinio asmens vadovas, turi būti pridėtas juridinio asmens išduotas įgaliojimas asmeniui 
 

☐ Sutinku, kad mano elektroninio pašto adresas būtų naudojamas su rinkliava susijusiai informacijai 

gauti. 
Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, įsipareigoju ne vėliau kaip per 20 darbo 

dienų informuoti apie pasikeitimus raštu arba Savitarnos svetainėje.   


