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Wnioskodawca: 

 

Imię i nazwisko (nazwa firmy) ………………………………………………………………………………… 

 

Numer ewidencyjny PESEL ……………………………, NIP (Firma) ……………………………………….. 

 

Adres …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel. kontaktowy………………………………………………., e-mail ……………………………………….. 

 

Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………….. 

 
 

      Wnioskuję o wydanie technicznych warunków zmiany układu opomiarowania/przeniesienia 

wodomierza głównego* dla: 

□ lokalu mieszkalnego* 

□ wielorodzinnego budynku mieszkalnego*  

□ lokalu usługowego* 

□ inny (podać jaki) …………………………………………………………………………….* 

 

zlokalizowanego przy ul.……………..…………………………………....…w miejscowości …….. 

………………………………………….. 
 

Informacje dodatkowe: 

□ c.o. i c.w. (należy podać źródło: sieć indywidualna czy miejska)  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

□ ilość gospodarstw domowych w budynku …………………………………….. 

□ inne ………………………………………………………………………………………………. 

 

Do wniosku załączam: * 

□ dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości z wykreśleniem danych innych niż mowa we wniosku.  

Nie załączenie do wniosku tytułu prawnego, nie spowoduje odmowy wydania warunków.  

□ zgoda Zarządcy na indywidualne opomiarowanie lokalu / posesji 

□ zgoda właściciela pomieszczenia piwnicznego na montaż dodatkowego wodomierza głównego lub przeniesionego 

wodomierza głównego 

□  inne (wg potrzeb ) ............................................................................................................... 
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Oświadczam, że jestem: 

□ właścicielem nieruchomości 

□ współwłaścicielem –  udział ....................................................  

□ dzierżawcą  

□ zarządcą  

□ upoważnionym 

□ nie posiadam tytułu prawnego do nieruchomości 

 

Uwaga: Załączniki zawierające dane osobowe zbędne do rozpatrzenia wniosku, będą komisyjnie niszczone 

o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany w prowadzonej korespondencji.   

 

Odbiór: *□OSOBIŚCIE   □ODESŁAĆ POCZTĄ  
 

W przypadku nie odebrania osobistego w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia wniosku, dokument zostanie odesłany pocztą na adres do korespondencji. 
 

* Zaznaczyć właściwe  

 

 

 

………………………………………………………………….. 
   (Czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 
Uwaga: Wniosek wypełnić czytelnie, pismem drukowanym lub elektronicznie. Wniosek wypełniony nieprawidłowo, 

nieczytelnie lub z brakami będzie zwracany Wnioskodawcy celem uzupełnienia.  
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