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DĖL GRĘŽINIO ĮRENGIMO  

 

 

Jūsų prašymą išnagrinėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir 

transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio skyriaus darbuotojai. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija neprieštarauja gręžinio sklype, adresu Visorių 

Sodų g. 18 įrengimui. 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo (toliau – Įstatymas) 23 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad asmenys, individualiai 

išgaunantys ir naudojantys geriamąjį vandenį privalo per 9 mėnesius sudaryti sąlygas (gauti iš 

geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkymo prisijungimo sąlygas, nutiesti geriamojo vandens, 

tiekimo tinklus nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomame sklype) prijungti jiems nuosavybės 

teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo 

nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo 

infrastruktūros, kai, vadovaujantis šio įstatymo, Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais, 

yra sukurta infrastruktūra, ji nuosavybės teise priklauso savivaldybei ar viešajam geriamojo vandens 

tiekėjui, vandentiekio įvadas nutiestas iki sklypo ribos ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatoma, kad 

asmens vykdomas individualusis geriamojo vandens išgavimas neatitinka teisės aktuose nustatytų 

geriamojo vandens išgavimo reikalavimų. 

 

Vedėjas                 Kęstutis Karosas  
 

 

 

  Vytis Masionis, (8 5)  219 7960, el. p. vytis.masionis@vilnius.lt 

 

 

  

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Lietuvos administracinių 

ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 

Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymų nustatyta tvarka. 
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