(ūkio subjekto (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė, gim. data)

(ūkio subjekto (juridinio asmens) rekvizitai: kodas, buveinės adresas arba vadovo asmens kodas ir adresas)

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriui
PRAŠYMAS
IŠDUOTI LEIDIMĄ VERSTIS PREKYBA NAFTOS PRODUKTAIS
20

m.

d.

Prašau išduoti leidimą verstis prekyba:
(nurodyti pageidaujamą leidimo verstis suskystintomis naftos dujomis ar nefasuotais naftos produktais prekybos veiklos rūšį)

Nefasuoti naftos produktai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą:
(nurodyti nefasuotų naftos produktų ar suskystintų naftos dujų produktų pavadinimus ir jų kodus pagal Kombinuotąją
nomenklatūrą. Jeigu prašoma išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis – kodai nenurodomi)

Ūkio subjekto (įmonės) dalyviai, turintys ne mažiau kaip 10 proc. akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovai,
savininkai (vardai, pavardės ir asmens kodai, o jeigu akcininkas (dalyvis) yra juridinis asmuo, ir 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 kitais būdais)

PRIDEDAMA:
1. Pažyma apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).
2. Deklaracija apie suskystintų naftos dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas (nurodomi duomenys,
nustatyti Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių (toliau – Leidimų išdavimo
taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 (Žin.,
2012, Nr. 16-711), 31.1, 31.2 punktuose arba 33.1, 33.2 punktuose). Duomenys, nustatyti Leidimų išdavimo
taisyklių 31.1 ir 31.2 punktuose, neteikiami tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir
didmeninę prekybą suskystintomis naftos dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams.
Šio punkto informacija teikiama, jeigu prašoma išduoti leidimą verstis didmenine ar mažmenine prekyba
suskystintomis naftos dujomis.

3. Deklaracija apie nefasuotų naftos produktų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas (nurodomi
duomenys, nustatyti Leidimų išdavimo taisyklių 32.1, 32.2 punktuose arba 34.1, 34.2, 43.3 punktuose).
Duomenys, nustatyti Leidimų išdavimo taisyklių 32.1 ir 32.2 punktuose, neteikiami tuo atveju, kai neturima
terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos
tiesiogiai nefasuotų naftos produktų pirkėjams.
Šio punkto informacija teikiama, jeigu prašoma išduoti leidimą verstis didmenine ar mažmenine prekyba
nefasuotais naftos produktais.
4. Pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatai arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę
atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopija ar jos išrašas.
Šio punkto informacija teikiama, jeigu prašoma išduoti leidimą verstis didmenine ar mažmenine prekyba
suskystintomis naftos dujomis.
5. Pažyma apie turimą technologinę įrangą, prietaisus, kitas priemones, būtinas tinkamai vykdyti
reguliuojamąsias veiklos sąlygas (nurodomi duomenys, nustatyti Leidimų išdavimo taisyklių 33.4 ir 33.5
punktuose).
Šio punkto informacija teikiama, jeigu prašoma išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba
suskystintomis naftos dujomis.
6. Dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo (fizinio asmens) teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. Dokumentas
teikiamas Leidimų išdavimo taisyklių 30.5 punkte nurodytu atveju.
Pastabos:
1. Pridedami dokumentai turi būti patvirtinti pareiškėjo.
2. Pateikti pareiškėjo dokumentus gali ir pareiškėjo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam
atstovauti pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

(Ūkio subjekto vadovas, pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: Basanavičiaus a. 1,
Marijampolė, 68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų
apsaugos pareigūno kontaktai:. duomenu.apsauga@marijampole.lt
Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui. Netvarkant
Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus
tvarkomi tik esant teisiniam pagrindui. Jūsų asmens duomenys bus saugomi Marijampolės savivaldybės administracijos nustatyta tvarka ir terminais.
Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir kad duomenų valdytojas juos
ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis bei teisę
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

