Gyventojų ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimų
išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo tvarkos aprašo 1 priedas
PRAŠYMAS IŠDUOTI GYVENTOJO LEIDIMĄ
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 „Dėl
vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti
nuostatais“, prašau išduoti man gyventojo leidimą remiantis žemiau pateikta informacija:
Duomenys apie prašymą pateikusį asmenį:
Pavardė:
Vardas:
Vairuotojo
Nr.:

pažymėjimo

Automobilio valst. Nr.:

Deklaruota gyvenamoji vieta:
Mob. tel.:
El. paštas:

Su prašymu pateikti
dokumentai
(pažymėkite) duomenų
sutikrinimui

_____ pasas arba asmens tapatybės kortelė,
_____ vairuotojo pažymėjimas,
_____ pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą,
kita ________________________________________________ (nurodyti)

Patvirtinu, kad pateikti duomenys teisingi ir esu supažindintas (-a) su leidimo išdavimo ir naudojimo
tvarka.
Data:
Pareiškėjo parašas:

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tikrinami duomenų registruose.
Data:
Pareiškėjo parašas:

(Toliau pildo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ darbuotojas)
Rinkliavos zona pagal gyvenamąją vietą:
□ Mėlynoji zona;
□ Raudonoji zona;
□ Geltonoji zona;
□ Žalioji zona.
Automobilio statymo
teritorijos Nr.

o
o
o

Pirmasis leidimas
Antrasis leidimas
Antrasis
leidimas
daugiabučio teritorijoje

vidinėje

Gyventojo leidimui
suteiktas Nr.

Apmokėta:
Kvito Nr.........................
Pateikti duomenys – sutikrinti.
Data:
Prašymą priėmusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas:
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(Pildoma, kai leidimas neišduodamas. Pildo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ darbuotojas)
Gyventojo leidimo neišdavimo priežastis (-ys):
□

Nepateikti visi nurodyti dokumentai ir atsisakė pašalinti trūkumus (įrašyti trūkstamus)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□

Pateikti netinkami dokumentai (įrašyti netinkamus) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________

□

Apmokestinamoje teritorijoje esančios gyvenamosios paskirties patalpos, kuriai suteiktas unikalus numeris,
adresu, kuriuo prašoma išduoti gyventojo leidimą, jau yra išduoti 2 galiojantys gyventojų leidimai

□

Apmokestinamoje teritorijoje esančios gyvenamosios paskirties patalpos, kuriai suteiktas unikalus numeris,
adresu, kuriuo prašoma išduoti gyventojo leidimą, jau yra išduotas pirmasis gyventojo leidimą

□

Nekilnojamojo turto vienetui, kuriam prašoma išduoti gyventojo leidimą, jau yra išduotas galiojantis komercinių
patalpų savininko (valdytojo) leidimas

□

Automobilio valdytojas (vairuotojas) pateikė pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą ne gyvenamosios
paskirties patalpose

□

Prašymą pateikęs asmuo neturi teisės vairuoti automobilio

□

Nurodytu adresu daugiabučio vidinio namo kieme nėra renkama vietinė rinkliava

□

Prašymas teikiamas kito asmens vardu, nepateikiant atstovavimą patvirtinančio dokumento ir atstovo asmens
tapatybę patvirtinančio dokumento

□

Deklaruota gyvenamoji vieta nepatenka į rinkliava apmokestintą teritoriją

□

Deklaruota gyvenamoji vieta negyvenamosios paskirties patalpoje

Data:

Prašymą priėmusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas:
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