
ABONENTO PAVIRŠINIŲ IR DRENAŽINIŲ NUOTEKŲ PRIĖMIMO  

Į MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLUS 

 

SUTARTIS NR.  

 

201_m___________  d. 

Utena 

 

  

 UAB „Utenos komunalininkas”, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą vykdantis pagal Taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. TU(2)-23 išduotą 2005 m. gruodžio 28d., toliau 

vadinama Paviršinių nuotekų tvarkytoju,  atstovaujama direktoriaus Tautgirdo Narbuto ir UAB 

„__________“, toliau vadinama Abonentu, atstovaujama______________, sudarėme šią sutartį: 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

 1.1. Abonento paviršinių ir drenažinių nuotekų transportavimas miesto lietaus nuotekų 

tinklais. 

 

2. ŠALIŲ PAREIGOS 

 

2.1. Paviršinių nuotekų tvarkytojas įsipareigoja: 

 2.1.1. Užtikrinti paviršinių ir drenažinių nuotekų priėmimą į miesto paviršinių nuotekų 

tinklus, transportavimą  ir jų išleidimą per išleistuvą Nr.________ į atvirus vandens telkinius  nuo 

_____________ g.____  ________ m2 ploto - ____ m3/metus. 

 2.1.2. Kas ketvirtį imti Abonento išleidžiamų nuotekų mėginius ir atestuotoje laboratorijoje 

nustatyti faktinį teršalų (skendinčių medžiagų, BDS7, naftos produktų, PH, ChDS, chloridų) 

kiekį nuotekose. Chloridų kiekis nustatinėjamas tik I-ame ir IV-ame ketvirčiais.  

 2.1.3. Kas ketvirtį abonentui pateikti PVM sąskaitą-faktūrą už paviršinių ir drenažinių 

nuotekų bei su jomis patenkančių teršalų transportavimą miesto paviršinių nuotekų tinklus ir atliktą 

laboratorinę nuotekų kontrolę ir. 

 2.1.4. Pasibaigus kalendoriniams metams pateikti PVM sąskaitą-faktūrą už į paviršinius 

vandenis išleistus teršalus.  

 2.2. Abonentas įsipareigoja:  

 2.2.1. Užtikrinti, kad nuotekų, nuleidžiamų į miesto paviršinių nuotekų tinklus užterštumas 

neviršytų šių normų:   

      - skendinčios medžiagos – 30 mg/l; 

                   - BDS7- 29 mgO2/l; 

                   - Nafta ir jos produktai – 5 mg/l. 

Viršijus suderintas užterštumo normas, už laikotarpį, per kurį buvo viršyta norma 

mokestis už taršą didinamas koeficientu, nurodytu mokesčio už taršą įstatyme.  

 2.2.2. Neleisti, kad į miesto paviršinių nuotekų tinklus  patektų nuotekos užterštos 

medžiagomis, galinčiomis sukelti sprogimą ir specifinėmis medžiagomis, viršijančiomis 

žuvininkystei keliamus reikalavimus. 

 2.2.3.   Įrengti ir atžymėti nuotekų mėginių paėmimo vietas. 

 2.2.4. Leisti Paviršinių nuotekų tvarkytojo pasamdytiems licencijuotos laboratorijos 

atstovams, Abonento darbo metu, paimti Abonento išleidžiamų nuotekų mėginius. 

 2.2.5. Įvykus avarijai, dėl kurios gali padidėti išleidžiamų nuotekų užterštumas, nedelsiant 

pranešti Eksploatuojančiai organizacijai ir Aplinkos apsaugos departamento regioninei agentūrai.

 2.2.6. Apmokėti Paviršinių nuotekų tvarkytojo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras už 

paviršinių ir drenažinių nuotekų bei teršalų nuvedimą, ne vėliau kaip per 20 dienų  nuo jų gavimo. 

 



 

3. KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA 

 

 3.1. Nuotekų transportavimas miesto paviršinių nuotekų tinklais  pagal galiojantį tarifą -  

0,07 EUR be PVM už 1m3 transportuotų nuotekų.  

 3.2. Nuotekų mėginio paėmimas ir laboratorinė analizė -57,92 EUR be PVM už 1-ną 

mėginį. 

 3.3. Mokestis už teršalų išleidimą į paviršinius vandens telkinius apskaičiuojamas  remiantis 

„Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo“ nuostatomis.  

 3.4. Abonentas įsipareigoja apmokėti Paviršinių nuotekų tvarkytojui pagal pateiktą  PVM 

sąskaitą-faktūrą per 20 d. nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. 

 

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

  

4.1. Nustačius, kad dėl Abonento kaltės į atvirus vandens telkinius pateko padidinti teršalų 

kiekiai, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento pateiktus administracinius ieškinius už 

viršnorminius ir avarinius užteršimus apmoka Abonentas. 

 4.2. Kilusius nesutarimus šalys sprendžia derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami 

teisme. 

 

5. BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS 

  

5.1. Ši sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja iki tol, kol Abonentas pilnai atsiskaito 

su Paviršinių nuotekų tvarkytoju ir pagal suderintą projektą atsijungia nuo miesto lietaus 

kanalizacijos tinklų. 

 5.2. Sutarties sąlygas galima keisti, tik esant abiejų šalių sutikimui. 

 5.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais. 

 

6. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Paviršinių nuotekų tvarkytojo               Abonento 

UAB “Utenos komunalininkas”  UAB „__________________ 

Rašės g. 4, 28197 Utena, Adresas ______g.__ , Utena,    

Įm. kodas 183606952 Įm. kodas _________ 

A/s LT41 7044 0600 0251 5055   A. s. ____________________ 

AB SEB bankas  _________________________ 

Banko kodas 70440, Banko kodas ______________ 

Tel/ faks. 8~(389)63803, 61329  Tel. faks. _________________ 

 

 

Direktorius  ____________ 

 

 

Tautgirdas Narbutas _________________ 


