POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLREM

ZAŁĄCZNIK (część B)
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych (WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ NIERUCHOMOŚCI)

B1. Ilość nieruchomości załącznika B

Numer deklaracji/Kod kreskowy

Dane podmiotu składającego deklarację
B2. Osoba

B4. Imię

B3. Nazwisko

B5. PESEL

fizyczna

 B6. Podmiot

B7. Pełna nazwa

B8. REGON

posiadający
osobowość prawną
B9. NIP

Dane dotyczące nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
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.
(dane informacyjne niestanowiące podstawy wyliczenia opłaty)

Nieruchomość współdzieli
pojemnik z inną
nieruchomością
(Tak/Nie)

0,12m3

0,24m3

B27.

B28.

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

1,1m

7m3

3

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

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

B32.

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)
3

0,12m

0,24m3

B27.

B28.

B32.

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

1,1m

7m3

3

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

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

Łączne zestawienie danych załącznika B
Łączna liczba mieszkańców wykazana w załączniku B

B33. Ilość mieszkańców

(należy zsumować ilość z każdej pozycji B26 załącznika B, a sumę wpisać do pozycji B33)

…………………………………………….………………………………
(Ilość z poz. B33 należy przenieść do poz. A91 deklaracji)

Łączna liczba nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku wykazana z załączniku B
(należy zsumować ilość wszystkich nieruchomości załącznika B wskazanych jako
nieruchomości opisane w B11a sumę wpisać do pozycji B34)

B34. Ilość nieruchomości

…………………………………………….………………………………
(Ilość z poz. B34 należy przenieść do poz. A94 deklaracji)

Potwierdzenie prawdziwości danych

Pełnomocnictwo

B35. Data i czytelny podpis osoby składającej deklarację

B36. Data, imię i nazwisko pełnomocnika

B37. Podpis pełnomocnika

