
 

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 

  

 Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe 
 „ALGAWA” Sp. z o.o. 
 ul. Przemysłowa 10 

 87-700 Aleksandrów Kujawski 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA  DO SIECI 
WODOCIĄGOWEJ I/LUB  KANALIZACYJNEJ 

imię i nazwisko/nazwa 
inwestora 

 

adres do korespondencji 
 
 

adres e-mail 
 

nr telefonu 
 

 
lokalizacja inwestycji 

wraz z numerem działki 
 Miejscowość Nr działki 

przeznaczenie  
podłączonej 

nieruchomości 

 budynek mieszkalny 

jednorodzinny 

 mieszkaniowe 

 usługowe 

 handlowe 

 produkcyjne 

 rolnicze 

 mieszkaniowe w  zabudowie 

zagrodowej 

woda pobierana będzie 
do celów: 

 bytowych (dla typowego 

budynku jednorodzinnego)  

w ilości: 

Qdśr:                               [m3 /dobę]  

Qhmax:                            [m3 /godzinę] 

 technologiczne  

w ilości: 

Qdśr:                               [m3 /dobę]  

Qhmax:                            [m3 /godzinę]  

 przeciwpożarowych 

w ilości: 

Qdśr:                               [m3 /dobę]  

Qhmax:                            [m3 /godzinę] 

 innych (określić jakich):  
w ilości: 

Qdśr:                               [m3 /dobę]  

Qhmax:                            [m3 /godzinę] 

rodzaj ścieków oraz ilość 

 

 bytowo- gospodarcze     

 

w ilości: 

Qdśr:                               [m3 /dobę]  

Qhmax:                            [m3 /godzinę] 

 

 przemysłowe 

 

w ilości: 

Qdśr:                               [m3 /dobę]  

Qhmax:                            [m3 /godzinę] 

  

  

             



 

 

 

planowany termin 
poboru wody 
i odprowadzenia ścieków 

 

odbiór dokumentów osobiście elektronicznie przesłać pocztą 

 

  

data i czytelny podpis wnioskodawcy
 

 

 

Załączniki:  

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

2. Dokument prawny potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości 

3. Charakterystyka ścieków (dotyczy ścieków przemysłowych) 

 

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez GPU Algawa Sp. z o. o.  w Aleksandrowie Kujawskim  

ul. Przemysłowej 10, wyłącznie z zamiarem rozpatrzenia złożonego wniosku o wydanie warunków technicznych i procesu 

przyłączenia do sieci. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą 

przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub 

współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z 

zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane.  Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich 

zmiany, prawo do ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania  

(podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Pełna klauzula RODO jest dostępna: 

http://www.algawa.4bip.pl/upload/20200710081328a4tumjts9udx.pdf 

 

 

Admirator Danych Osobowych: Zarząd GPU Algawa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 10 w Aleksandrowie Kujawskim. 

Inspektor Ochrony Danych: inspektor.danychosobowych@gpualgawa.pl 

 

 

 

data i czytelny podpis wnioskodawcy
 

 


