Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje
prie Aplinkos ministerijos taisyklių
6 priedas
(Prašymo pateikti asmens duomenis forma)
VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
____________________________________________
(padalinio pavadinimas)
__________________________________________________
(pareigų pavadinimas)
___________________________________________________
(vardas, pavardė)
PRAŠYMAS
PATEIKTI ASMENS DUOMENIS
____________ Nr. ____________________
(data)

(šį numerį iš Prašymų pateikti asmens duomenis iš
Gyventojų registro registravimo žurnalo įrašo
atsakingas darbuotojas)

1. Prašau pateikti šiuos asmens duomenis (pažymėti):

□ deklaruotos gyvenamosios vietos adresą;
□ asmens kodą.
2. _________________________________________________________________________
(Nurodyti asmens, kurio duomenų prašoma, vardą, pavardę, gimimo datą arba asmens kodą)

3. Duomenys reikalingi (pažymėti):
□3.1. informuoti ir kviesti atvykti fizinius asmenis, dėl kurių Inspekcija, pagal kompetenciją
teritorijų planavimo ar statybos srityje, nagrinėja prašymus, skundus ir pranešimus, taip pat fizinius
asmenis, kurie yra susiję, suinteresuoti ar kurių interesai gali būti pažeisti jų neinformavus, apie
Inspekcijos ir /ar kitų asmenų veiksmus;
□3.2. savavališkos statybos aktams, privalomiems nurodymams, administracinių nusižengimų
protokolams surašyti, nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas, siūlant asmenims atlyginti
žalą ne teismo tvarka, kreipiantis į administracinius ir bendrosios kompetencijos teismus pagal
Inspekcijos kompetenciją;
□3.3. siekiant patikrinti, ar planavimo organizatorius informavo savininkus, valdytojus,
naudotojus ir planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų savininkus, valdytojus,
naudotojus ir (ar) kito nekilnojamojo turto savininkus, kurių teisės naudotis žemės sklypais
suvaržomos detaliojo plano sprendiniais, jų deklaruotos gyvenamosios vietos adresu;
□3.4. kita:__________________________________________________________________.
4. Siekdamas (-a) gauti asmens duomenis 3.1 punktuose numatytais tikslais, nurodau:
________________________________________________________________________________
(įrašyti dokumento, kurio pagrindu prašomi duomenys, data ir numeris arba savavališkos statybos sklypo
adresą arba kitus sklypo (teritorijos) duomenis)

5. Siekdamas (-a) gauti asmens duomenis 3.2 punktuose numatytais tikslais, nurodau:
________________________________________________________________________________
(įrašyti savavališkos statybos sklypo adresą arba kitus sklypo (teritorijos) duomenis, kai surašomas
savavališkos statybos aktas, arba konkretų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso
straipsnį, kai surašomas administracinių nusižengimų protokolas ar nagrinėjamos administracinių
nusižengimų bylos)

6. Siekdamas (-a) gauti asmens duomenis 3.3. punkte numatytais tikslais, nurodau:
________________________________________________________________________________
(įrašyti žemės sklypo, dėl kurio rengiami teritorijų planavimo dokumentai, unikalų (kadastrinį) numerį pagal
Nekilnojamojo turto registrą arba, tokio nesant, žemės reformos žemėtvarkos projekte (jo pakeitimuose)
nurodytą žemės sklypo numerį arba kitus sklypo (teritorijos) duomenis)

7. Siekdamas (-a) gauti asmens duomenis 3.4. punkte numatytais tikslais, nurodau:
________________________________________________________________________________
(įrašyti teisinį pagrindimą)

____________

______________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

Suderinta:

__________________
(tiesioginio vadovo viza)

___________________

