INSTRUKCJA ZMIANY PŁATNIKA

1. Warunkiem dokonania zmiany płatnika usług w zakresie dostaw wody i/lub odbioru
ścieków jest:
 Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (własność, współwłasność,
najem, dzierżawa, użytkowanie, zarząd) lub złożenie oświadczenia,
że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
 Złożenie pisemnego wniosku o dokonanie zmiany płatnika wraz z wnioskiem
o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej
z
załączoną
mapą
sytuacyjno-wysokościową
oraz w przypadku zmiany płatnika na osobę prawną, kopii dokumentów
potwierdzających prowadzenie firmy (załącznik nr 1).
 W przypadku zawierania umowy na wywóz nieczystości płynnych
ze zbiornika
bezodpływowego,
złożenie
pisemnego
oświadczenia
o zapewnieniu całorocznego dojazdu do zbiornika (załącznik nr 2).
 Zerowe saldo rachunków na dzień zgłoszenia zmiany. W przypadku
zadłużenia wynikającego z nieuregulowania należności za świadczone przez
SEWIK usługi:
NOWY PŁATNIK UZNAJE DŁUG NOWY PŁATNIK NIE UZNAJE DŁUGU
DOTYCHCZASOWEGO PŁATNIKA
DOTYCHCZASOWEGO PŁATNIKA
 Reguluje należność lub podpisuje ugodę  Spółka SEWIK dokonuje zamknięcia
z określeniem
terminu
spłaty
przyłącza
wodociągowego
i/lub
(załącznik nr 3)
kanalizacyjnego zgodnie z Regulaminem
 Składa wszystkie niezbędne wnioski
dostarczania wody i odprowadzania
i dokumenty wymienione w punkcie 1
ścieków
oraz
wysyła
wezwanie
niniejszej procedury.
do zapłaty do dotychczasowego płatnika.
W
przypadku
nieuregulowania
we wskazanym przez Spółkę terminie,
następuje skierowanie sprawy na drogę
sądową.
 Nowy płatnik występuje z wnioskiem
o wydanie warunków przyłącza zgodnie
z regulaminem
dostarczania
wody
i odprowadzania ścieków
 Składa wszystkie niezbędne wnioski
i dokumenty wymienione w punkcie 1
niniejszej procedury.

2. Wniosek zmiany płatnika ze wszystkimi załącznikami kierowany jest do osoby zajmującej
się wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej. W ciągu 5 dni roboczych wydawane są warunki techniczne przyłączenia.

W przypadku, kiedy nie następuje zmiana
warunków technicznych przyłączenia:
 Wniosek
zmiany
płatnika
wraz
z załącznikami
oraz
wydanymi
warunkami technicznymi przekazywany
jest do osoby, zajmującej się zmianą
płatnika.
 Dokonywana jest zmiana w systemie
bilingowym ZBYT WODY i zawierana
umowa na dostarczanie wody i/lub
odprowadzanie ścieków z nowym
płatnikiem.

W przypadku, kiedy następuje zmiana
warunków technicznych przyłączenia:
 Wniosek
zmiany
płatnika
wraz
z załącznikami i wydanymi warunkami
technicznymi
przekazywany
jest
do osoby zajmującej się zmianą płatnika.
 Następuje
zamknięcie
przyłącza
wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
zgodnie z Regulaminem dostarczania
wody i odprowadzania ścieków
 Procedura zmiany płatnika zostaje
wstrzymana do momentu przystosowania
przyłącza
wodociągowego
i/lub
kanalizacyjnego do wydanych warunków
technicznych przyłączenia oraz odbioru
przyłącza
wodociągowego
i/lub
kanalizacyjnego przez Spółkę SEWIK.
 Po dokonaniu odbioru technicznego
następuje zmiana w systemie bilingowym
ZBYT WODY oraz zawierana jest
umowa na dostarczanie wody i/lub
odprowadzanie ścieków z nowym
płatnikiem.

