KĄ DARYTI, JEI NORIU
ĮTEISINTI GRĘŽINĮ?
1 ŽINGSNIS.
Kreiptis į
savivaldybės
administraciją

Jei naudojatės Žemės gelmių registre neįregistruotu
gręžiniu, norint jį įteisinti, turite kreiptis į
savivaldybės administraciją ir jai pateikti paraišką
(spausti čia) dėl savivaldybės pritarimo naudoti
gręžinį.

2 ŽINGSNIS.
Per 30 kalendorinių dienų nuo
kreipimosi į savivaldybę sumokėti
vienkartinę gręžinio įteisinimo įmoką
Vienkartinė gręžinio įteisinimo įmoka (nuoroda)
mokama pasirenkant tos savivaldybės kodą
(spausti čia), kurios teritorijoje planuojama
įteisinti gręžinį.

Jei gręžinio vanduo
naudojamas namų ūkio
reikmėms arba
nekomercinei ūkinei veiklai
vykdyti – 15 eurų.

Jei gręžinio vanduo naudojamas
ūkinėje komercinėje veikloje,
įmokos dydis priklauso nuo
išteklių kiekio:

Įmokos nereikia mokėti tuo atveju, jei
sumokėjote mokestį už išgautus požeminio
vandens išteklius už paskutinius trejus metus iki
įstatymo (spausti čia) įsigaliojimo dienos ir
savivaldybės administracijai pateikėte paraišką
dėl pritarimo naudoti gręžinį.

iki 10 kubinių metrų per parą –
50 Eur vienkartinė įmoka;
10 ir daugiau, bet iki 100
kubinių metrų per parą –
500 Eur vienkartinė įmoka;
100 ir daugiau kubinių metrų
per parą – 5 000 Eur
vienkartinė įmoka.

Gavus savivaldybės
administracijos pritarimą
3 ŽINGSNIS. naudoti gręžinį, kreiptis į ūkio
Kreipiatės į subjektą (spausti čia), turintį
leidimą (spausti čia) tirti žemės
leidimo
turėtojus gelmes, suteikiantį teisę atlikti
požeminio vandens paiešką ir
žvalgybą.

Negavus savivaldybės
administracijos pritarimo
naudoti gręžinį, kreiptis į ūkio
subjektą (spausti čia), turintį
leidimą (spausti čia) tirti žemės
gelmes ir atlikti požeminio
vandens paiešką ir žvalgybą.

turi būti
Leidimo turėtojas Gręžinys
įteisintas per
atlieka veiksmus 12 mėnesių
(spausti čia),
nuo paraiškos
reikalingus gręžinio savivaldybės
administracijai
įteisinimui
pateikimo dienos.

Jei savivaldybės administracija
nepritaria gręžinio naudojimui,
asmuo turi per 4 mėnesius nuo
nepritarimo gavimo dienos šį
gręžinį likviduoti.

Jei savivaldybės administracija pritarė
gręžinio naudojimui, tačiau nepavyksta
įrašyti/įregistruoti Nekilnojamojo turto
registre požeminio vandens vandenvietės
apsaugos zonos, per 12 mėnesių nuo
savivaldybės atsakymo pateikimo dienos
turite gręžinį likviduoti.

Kilus klausimams
kviečiame rašyti
greziniai@lgt.lt arba
skambinti telefonu
+370 670 73333

