Dane adresowe nieruchomości

B10. Nieruchomość zamieszkała

(w polach B10, B11 lub B12

B11. Nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku

zaznaczyć właściwy kwadrat)

B13. Numer
kolejny
nieruchomości

B12. Nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Podmiot zobowiązany do
złożenia deklaracji
(w polach B14, B15, B16, B17, B18 lub
B19 zaznaczyć właściwy kwadrat)





B14. Właściciel nieruchomości
B15. Współwłaściciel
B16. Użytkownik wieczysty





B17. Jednostka organizacyjna
B18. Zarządca nieruchomości wspólnej
B19. Inny (podać jaki)

……..…………………..…

B20. Miejscowość

B21. Kod pocztowy

B22. Ulica

B23. Nr domu

B24. Nr lokalu

B25. Nr działki

Podstawa wyliczenia opłaty
B26. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość
…………………………………………………………

(wypełnia jedynie właściciel nieruchomości zamieszkałej)
Ilość sztuk

Rodzaj
pojemnika

Szczegółowa lokalizacja pojemnika, dojazd, dostęp do klucza, itp.

Nieruchomość współdzieli
pojemnik z inną
nieruchomością

(dane informacyjne niestanowiące podstawy wyliczenia opłaty)

(Tak/Nie)

0,12m3

0,24m3

B27.

B28.

B32.

B31.
…………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………

1,1m

3

7m3

B29.
……………………………………………..……………………………………………………………
B30.

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

Dane adresowe nieruchomości

B10. Nieruchomość zamieszkała

(w polach B10, B11 lub B12

B11. Nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku

zaznaczyć właściwy kwadrat)

B13. Numer
kolejny
nieruchomości

B12. Nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Podmiot zobowiązany do
złożenia deklaracji
(w polach B14, B15, B16, B17, B18 lub
B19 zaznaczyć właściwy kwadrat)





B14. Właściciel nieruchomości
B15. Współwłaściciel
B16. Użytkownik wieczysty





B17. Jednostka organizacyjna
B18. Zarządca nieruchomości wspólnej
B19. Inny (podać jaki)

……..…………………..…

B20. Miejscowość

B21. Kod pocztowy

B22. Ulica

B23. Nr domu

B24. Nr lokalu

B25. Nr działki

Podstawa wyliczenia opłaty
B26. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość
(wypełnia jedynie właściciel nieruchomości zamieszkałej)
Rodzaj
pojemnika

Ilość sztuk

…………………………………………………………

Szczegółowa lokalizacja pojemnika, dojazd, dostęp do klucza, itp.
(dane informacyjne niestanowiące podstawy wyliczenia opłaty)

Nieruchomość współdzieli
pojemnik z inną
nieruchomością
(Tak/Nie)

0,12m3

0,24m3

B27.

B28.

B31.
…………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………

1,1m3

7m3

B29.
……………………………………………..……………………………………………………………
B30.

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

B32.

