
 

……………………………………….  ………………………. …………..……………………………… 
(miejscowość)                                                               (data)                                                   (podpis składającego deklarację) 

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

ZAŁĄCZNIK RGO - 3 
2021 

Informacja o nieruchomościach budynkowych położonych na terenie nieruchomości wskazanej w części B deklaracji (dotyczy wyłącznie spółdzielni mieszkaniowych  

i wspólnot mieszkaniowych) 

Załącznik do deklaracji obowiązującej od dnia __ __ - __ __ - __ __ __ __, złożonej w dniu __ __ - __ __ - __ ___ __ __ (należy podać dzień – miesiąc – rok) 

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

Lp. 

Adres budynku Dane geodezyjne budynku1 

Numer księgi 
wieczystej2 

Liczba 
mieszkańców  

w budynku 

Liczba pojemników/worków z odpadami komunalnymi powstającymi w miesiącu w części niezamieszkanej nieruchomości budynkowej (np. w lokalach 
użytkowych), mieszących się w miejscu gromadzenia odpadów (MGO), według wielkości pojemnika/worka, zgodnie z częścią D.2.1. formularza deklaracji. 

worek pojemniki wolnostojące pojemniki podziemne 

miejscowość ulica/osiedle numer obręb arkusz 
numer 
działki 

0,12 m3 0,12 m3 0,24 m3 0,36 m3 1,1 m3 2,5 m3 
dzwon 
2,5 m3 

5 m3 8 m3 0,3 m3 1,3 m3 3,0 m3 5,0 m3 

1.                      
2.                      
3.                      
4.                      
5.                      
6.                      
7.                      
8.                      
9.                      
10.                      
Suma liczby mieszkańców zamieszkujących poszczególne budynki powinna odpowiadać sumie liczby 
mieszkańców podanych w polach 57,58,61,62 części D.1. formularza deklaracji. Suma liczby 
pojemników/worków do gromadzenia odpadów komunalnych powinna odpowiadać liczbie 
pojemników/worków określonej w części D.2.1. formularza deklaracji 

SUMA 
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