
 

 

Aleksandrów Kujawski,  

 

 

(imię i nazwisko/nazwa) 

 

 

(adres zameldowania na pobyt stały/adres siedziby) 

 

 

(adres do korespondencji) 

 

 

(PESEL/NIP) 

 

 

(nr telefonu) 

 

 

(adres e-mail) 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe  
„ALGAWA” Sp. z o.o.   
ul. Przemysłowa 10  
87-700 Aleksandrów Kujawski 

 
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 

NA DOSTAWĘ WODY * / ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW *z osobą fizyczną*/firmą 
 

Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków* 

dla nieruchomości położonej w  

przy ulicy  działka 

nr  

Wnoszę o zawarcie umowy na czas nieokreślony*/określony* na okres  

Nieruchomość podłączona jest do gminnej sieci wodociągowej **: 

 TAK             NIE    

Cel  zużycia wody: 
   bytowo-gospodarczy                          produkcyjne       

  pielęgnacja zieleni                               inne  

Budynek:** 

 ukończony     w budowie     działka niezabudowana       inne  

Miejsce lokalizacji wodomierza**: 
 budynek   Studzienka wodomierzowa   
Dodatkowe informacje o wodomierzach**: 

nr wodomierza głównego nr podlicznika 

stan wodomierza głównego stan podlicznika 

Ścieki z posesji odprowadzone są do** : 
1.   Gminnej kanalizacji sanitarnej: * 

       bezpośrednio  

       poprzez instalację * przyłącze * innych użytkowników  

2.    zbiornika bezodpływowego – szamba  

3.    przydomowej oczyszczalni ścieków  

4.   nie dotyczy 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Oświadczam, że jestem **:  

  właścicielem posesji [numer aktu potwierdzającego własność: ] 

  współwłaścicielem – udział :  [numer aktu potwierdzającego własność ] 

  zarządcą /dzierżawcą/najemcą/inne   [numer umowy: ] 

W załączniku:** 
  NIP (nie dotyczy osób fizycznych) 

  REGON (nie dotyczy osób fizycznych) 

 

Oświadczam, iż moje dane zostały podane dobrowolnie oraz są zgodne z prawdą. 

 

    
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy. Umowa zostanie 

zawarta w ciągu 7 dni, od chwili dostarczenia kompletnego wniosku.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.). Administratorem Państwa 

danych osobowych jest: GPU Algawa Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim. Kontakt do Inspektora 

Ochrony Danych e-mail: inspektor.danychosobowych@gpualgawa.pl. Dane są przetwarzane w celu 

zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków, zawierania i realizacji umów. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. Dane nie będą przekazywane do Państw 

trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 5 lat od zakończenia trwania umowy. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie: zawartej umowy lub zlecenia realizacji usługi. 

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje 

Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo 

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanego przetwarzania 

nie występuje profilowanie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z 

przepisów prawa. Pełna klauzula RODO jest dostępna: 

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

 

 

    
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 
Sprawdziłem/-am poprawność wypełnienia formularza i zweryfikowałem/-am dokumenty  

…………………………………………………… 
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek) 

 

 

*- niepotrzebne skreślić  

** - odpowiednie zaznaczyć    


