Forma patvirtinta
Akmenės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. A-27

_______________________________________________________________________________________
Statytojo (užsakovo) – fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas

________________________________________________________________________________
(adresas, tel., el. paštas)

Akmenės rajono savivaldybės administracijai
PRAŠYMAS
SPECIALIESIEMS ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAMS NUSTATYTI
20.... m. ....................... d. Nr. .........
(data)

Projekto pavadinimas:
STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ p. 6.11

Statinio (-ių) naudojimo paskirtis:
STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“

Statybos adresas:

Statinio (-ių) unikalus numeris (-iai):
Statinio (-ių) kategorija:
STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“, STR 1. 01.07:2010 „Nesudėtingi
statiniai“, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

Statybos rūšis (-ys):
Naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas,
statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis
remontas, statinio nugriovimas
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“

Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir jų
teritorijų apsauga:
KPD išduoti specialieji paveldosaugos reikalavimai
Saugomų teritorijų apsauga:
Atsakingos institucijos išduoti specialieji saugomos
teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Trumpas aiškinamasis raštas apie numatomus
darbus ar projektiniai pasiūlymai (eskizai):

Bendrasis plotas/užstatymo plotas
Statinio talpumas (vietų skaičius)
Aukštingumas (aukštais/metrais)
Konstruktyvinis sprendimas
Fasadų, stogų medžiagos, apdaila
Sklypo tvarkymas, privažiavimai

Pateikiami dokumentai (kopijos):
Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį
Žemės sklypo ribų planas
Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos
Planuojamo rekonstruoti pastato (patalpų) inventoriniai planai, vidaus patalpų eksplikacija (bylos kopija),
kai rekonstruojami esami teisiškai įregistruoti pastatai
Topografinė nuotrauka (ne senesnės kaip 1 metų)
Planuojamos statybos projektiniai pasiūlymai (jeigu rengiami), užstatymo sklype schema
Žemės sklypo nuomos (panaudos) sutartis, jei sklypas nuomojamas ar naudojamas panaudos teise
Planuojamos statybos sklypo detaliojo plano, įregistruoto teritorijų planavimo duomenų registre, kopija
Daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolas ir patalpų savininkų sutikimai, jei
keičiama šio namo gyvenamųjų patalpų paskirtis
Pastatą eksploatuojančio subjekto leidimas
Notaro patvirtinti statinio ir sklypo bendraturčių raštiški sutikimai
Gretimų (besiribojančių) žemės sklypų savininkų raštiški sutikimai, jei neišlaikomi minimalūs leistini
atstumai nuo gretimo sklypo ribos
Banko (skolintojo) sutikimas numatomai darbų programai, jei turtas įkeistas bankui
Sodų bendrijos sutikimas, jei sklypas yra sodininkų bendrijos teritorijoje
Garažų bendrijos sutikimas
Įmonės registracijos pažymėjimas, jei prašymą teikia juridinis asmuo
Įgaliojimas pateikti prašymą, jei prašymą teikia statytojo (užsakovo) įgaliotas asmuo
Kiti dokumentai:

( žymėti X )

Pateikti duomenys tikri:
Prašymo teikėjas
(parašas, vardas, pavardė, data)

Už pateiktų duomenų tikrumą atsako statytojas (užsakovas) arba jo įgaliotas asmuo Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

