_______________________________________________________________________________
(Prašymą pateikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas ir kodas )

_______________________________________________________________________________
(adresas)

_______________________________________________________________________________
(telefono numeris)

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL ________________________________________________
___________________
(data)

Marijampolė
Prašau leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus
žemės sklype ____________________________________________________________________
(adresas)
(numatomi atlikti darbai, medžių ir krūmų rūšys bei kiekis)

_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________
(saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo priežastis)

______________________________________________________________________________ .
Įsipareigoju atlyginti numatomų kirsti želdinių vertę arba pasodinti savivaldybės
nurodytoje vietoje kertamų ar kitokiu būdu pašalinamų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę
atitinkantį nurodytų rūšių ir matmenų medžių ir krūmų kiekį ir juos prižiūrėti 3 metus (kas
reikalinga, pabraukti).
Darbus numatoma pradėti ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(numatoma darbų atlikimo data)

PRIDEDAMA:
1. Žemės sklypo __________________________________________________________________________
(dokumento pavadinimas, Nr., data, žemės sklypo planas)
_______________________________________________________________________________________.
2. Patvirtintas (suderintas) želdinių pertvarkymo projektas, schema
_______________________________________________________________________________________
(projekto pavadinimas, patvirtinimo (suderinimo) data)
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo
4. Daugiabučių namų gyventojų susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, patvirtinantis, kad daugiau
kaip 51% namo gyventojų savininkų pritaria prašymui kirsti geros būklės želdinius
_______________________________________________________________________________________
(parašas)
(vardas ir 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).

–––––––––––––––––––

