
ZAŁĄCZNIK DOP-2  

Informacje o nieruchomościach budynkowych położonych na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji. 
Dotyczy wyłącznie spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. 

Załącznik do deklaracji złożonej w dniu   __ __ - __ __ - __ __ __ __  (należy podać dzień – miesiąc – rok) 

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne: ……………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lp. 
Adres budynku Dane geodezyjne 

budynku 1 Numer księgi 
wieczystej 2 

Liczba 
mieszkańców 

w budynku 

Liczba pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych 
wytwarzanych w części niezamieszkanej nieruchomości budynkowej  
(np. w lokalach użytkowych), mieszczących się w miejscu gromadzenia odpadów 
(MGO), według wielkości pojemnika, zgodnie z częścią D.2.2 formularza deklaracji 

pojemniki wolnostojące pojemniki podziemne 

miejscowość ulica / osiedle numer  obręb arkusz numer 
działki 0,12 m3 0,24 m3 0,36 m3 1,1 m3 2,5 m3 5 m3 1,3 m3  3,0 m3 5,0 m3 

1                          

2                          

3                  

4                  

5                  

6                  

7                          

8                          

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

Suma liczby mieszkańców zamieszkujących poszczególne budynki powinna 
odpowiadać liczbie mieszkańców podanej w polu nr 62 części D.1 formularza deklaracji. 
Suma liczby pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych powinna odpowiadać 
liczbie pojemników określonej w części D.2.2 formularza deklaracji. 

SUMA           

 

1 Dane geodezyjne należy podać w przypadku, gdy nieruchomość budynkowa nie posiada numeru porządkowego. 
2 Dane niewymagane. 

                                                           


	fill_1: 
	fill_3: 
	ulica  osiedle1: 
	numer1: 
	fill_6: 
	arkusz1: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	012 m31: 
	024 m31: 
	036 m31: 
	11 m31: 
	25 m31: 
	5 m31: 
	13 m31: 
	30 m31: 
	50 m31: 
	fill_20: 
	ulica  osiedle2: 
	numer2: 
	fill_23: 
	arkusz2: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	012 m32: 
	024 m32: 
	036 m32: 
	11 m32: 
	25 m32: 
	5 m32: 
	13 m32: 
	30 m32: 
	50 m32: 
	fill_37: 
	ulica  osiedle3: 
	numer3: 
	fill_40: 
	arkusz3: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	012 m33: 
	024 m33: 
	036 m33: 
	11 m33: 
	25 m33: 
	5 m33: 
	13 m33: 
	30 m33: 
	50 m33: 
	fill_54: 
	ulica  osiedle4: 
	numer4: 
	fill_57: 
	arkusz4: 
	fill_59: 
	fill_60: 
	fill_61: 
	012 m34: 
	024 m34: 
	036 m34: 
	11 m34: 
	25 m34: 
	5 m34: 
	13 m34: 
	30 m34: 
	50 m34: 
	fill_71: 
	ulica  osiedle5: 
	numer5: 
	fill_74: 
	arkusz5: 
	fill_76: 
	fill_77: 
	fill_78: 
	012 m35: 
	024 m35: 
	036 m35: 
	11 m35: 
	25 m35: 
	5 m35: 
	13 m35: 
	30 m35: 
	50 m35: 
	fill_88: 
	ulica  osiedle6: 
	numer6: 
	fill_91: 
	arkusz6: 
	fill_93: 
	fill_94: 
	fill_95: 
	012 m36: 
	024 m36: 
	036 m36: 
	11 m36: 
	25 m36: 
	5 m36: 
	13 m36: 
	30 m36: 
	50 m36: 
	fill_105: 
	ulica  osiedle7: 
	numer7: 
	fill_108: 
	arkusz7: 
	fill_110: 
	fill_111: 
	fill_112: 
	012 m37: 
	024 m37: 
	036 m37: 
	11 m37: 
	25 m37: 
	5 m37: 
	13 m37: 
	30 m37: 
	50 m37: 
	fill_122: 
	ulica  osiedle8: 
	numer8: 
	fill_125: 
	arkusz8: 
	fill_127: 
	fill_128: 
	fill_129: 
	012 m38: 
	024 m38: 
	036 m38: 
	11 m38: 
	25 m38: 
	5 m38: 
	13 m38: 
	30 m38: 
	50 m38: 
	fill_139: 
	ulica  osiedle9: 
	numer9: 
	fill_142: 
	arkusz9: 
	fill_144: 
	fill_145: 
	fill_146: 
	012 m39: 
	024 m39: 
	036 m39: 
	11 m39: 
	25 m39: 
	5 m39: 
	13 m39: 
	30 m39: 
	50 m39: 
	fill_156: 
	ulica  osiedle10: 
	numer10: 
	fill_159: 
	arkusz10: 
	fill_161: 
	fill_162: 
	fill_163: 
	012 m310: 
	024 m310: 
	036 m310: 
	11 m310: 
	25 m310: 
	5 m310: 
	13 m310: 
	30 m310: 
	50 m310: 
	fill_173: 
	ulica  osiedle11: 
	numer11: 
	fill_176: 
	arkusz11: 
	fill_178: 
	fill_179: 
	fill_180: 
	012 m311: 
	024 m311: 
	036 m311: 
	11 m311: 
	25 m311: 
	5 m311: 
	13 m311: 
	30 m311: 
	50 m311: 
	fill_190: 
	ulica  osiedle12: 
	numer12: 
	fill_193: 
	arkusz12: 
	fill_195: 
	fill_196: 
	fill_197: 
	012 m312: 
	024 m312: 
	036 m312: 
	11 m312: 
	25 m312: 
	5 m312: 
	13 m312: 
	30 m312: 
	50 m312: 
	fill_207: 
	ulica  osiedle13: 
	numer13: 
	fill_210: 
	arkusz13: 
	fill_212: 
	fill_213: 
	fill_214: 
	012 m313: 
	024 m313: 
	036 m313: 
	11 m313: 
	25 m313: 
	5 m313: 
	13 m313: 
	30 m313: 
	50 m313: 
	fill_224: 
	ulica  osiedle14: 
	numer14: 
	fill_227: 
	arkusz14: 
	fill_229: 
	fill_230: 
	fill_231: 
	012 m314: 
	024 m314: 
	036 m314: 
	11 m314: 
	25 m314: 
	5 m314: 
	13 m314: 
	30 m314: 
	50 m314: 
	fill_241: 
	ulica  osiedle15: 
	numer15: 
	fill_244: 
	arkusz15: 
	fill_246: 
	fill_247: 
	012 m3Row15: 
	024 m3Row15: 
	036 m3Row15: 
	11 m3Row15: 
	25 m3Row15: 
	5 m3Row15: 
	13 m3Row15: 
	30 m3Row15: 
	50 m3Row15: 
	fill_257: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 


