.

Zakopane, 

(imię i nazwisko dotychczasowego płatnika)

.
(adres płatnika – ULICA)

.
(miejscowość)

(telefon kontaktowy)

SEWIK Tatrzańska Komunalna
Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Ul. Kasprowicza 35c
34-500 Zakopane
1. Proszę o dokonanie zmiany płatnika za pobór wody i odprowadzanie ścieków
Adres punktu odbioru nowego płatnika

Adres nowego płatnika






(imię i nazwisko nowego płatnika)


(imię i nazwisko)


(adres punktu odbioru – ULICA)


(adres – ULICA)

..
(miejscowość)

..
(miejscowość)

PESEL
Adres korespondencyjny nowego płatnika

NIP



(imię i nazwisko)

(adres – ULICA)

..
(telefon kontaktowy)

..
(miejscowość)

 Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z w/w nieruchomości
(własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie, zarząd)*
 Oświadczam, że jestem posiadaczem w/w nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym.*

Stan wodomierza $$$$$$$$$$$ na dzień $$$$$$$$$$$$.

2. Oświadczam, że następuje / nie następuje* zmiana funkcji użytkowej lokalu.
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3**. Zwracam się o wydanie warunków technicznych przyłączenia w/w
nieruchomości dz. nr . , obręb .. do miejskiej
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej* :
 Rodzaj i parametry instalacji wewnętrznych
Wodociągowych:
materiał , ilość punktów poboru wody .,
armatura ...
Kanalizacji sanitarnej:
materiał, ilość punktów odprowadzania ścieków...,
armatura .
 Wyposażenie obiektu w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki:

 Charakterystyka
zużycia wody (ilość)
rodzaju i ilości odprowadzanych ścieków ...........
.
ścieki przemysłowe - jakość ścieków ............................
 Przeznaczenie wody ...
 Charakterystyka techniczna nieruchomości:
Powierzchnia użytkowa 
• Część mieszkalna – ilość osób mieszkających , powierzchnia ...
• Część usługowa – rodzaj usług ........................................
Ilość osób zatrudnionych ., ilość miejsc ...., powierzchnia....
 Określenie sposobu odprowadzania ścieków z nieruchomości:
do kanalizacji sanitarnej / do zbiornika bezodpływowego / do przydomowej
oczyszczalni ścieków*
 Charakterystyka techniczna urządzeń odbioru ścieków (w przypadku
odprowadzania ścieków z nieruchomości do zbiornika bezodpływowego
lub przydomowej oczyszczalni ścieków:
.
.
 Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody 
 Proponowany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków 
4. Niniejszym oświadczam, że nie wprowadzam do sieci kanalizacji sanitarnej wód
opadowych, drenażowych i innych cieków wodnych.

.
(podpis nowego płatnika)


(podpis dotychczasowego płatnika)

UWAGA!
1. W przypadku nowego płatnika, do podania należy dołączyć: ksero tytułu prawnego
do korzystania z obiektu budowlanego będącego przedmiotem podania.
2. W przypadku zmiany funkcji użytkowej lokalu lub nieruchomości, należy dołączyć mapę
sytuacyjną z naniesionym usytuowaniem nieruchomości, której dotyczy wniosek, względem
istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń
uzbrojenia terenu (skala 1:500).

* - niepotrzebne skreślić
** - wypełnić w przypadku zmiany funkcji użytkowej lokalu
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