
 

                

     

 
  

  
 

  

   

     

         

 

 

 

 

 

 
  

  
  

 
 

     

 
 

 

                          
                                    

                               
                          

               

                         
                         

          

   

 
   

  
        

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DON-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH¹ 

PESEL*/NIP** IMIĘ I NAZWISKO*/ PEŁNA NAZWA PODMIOTU** 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr 
XXI/521/2016 
Rady Miasta Gliwice 
z dnia 17 listopada 2016 r. 

NR ZAŁĄCZNIKA 

REGON** 

L.p. Adres nieruchomości Obręb 
Numer 

geodezyjny 
działki 

Powierzchnia lokalu mieszkalnego w metrach kwadratowych² Rodzaj zbiórki 

do 60 m² 

powyżej 
60 m² do 

90 m² 
włącznie 

powyżej 
90 m² do 
120 m² 

włącznie 

powyżej 
120 m² 

łącznie selektywny nieselektywny 

* wypełniają osoby fizyczne 

** wypełniają osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

¹ Załącznik DON- 1 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH zawierający wykaz nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zgodnie z informacjami z części E. należy złożyć wraz 

z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku składania deklaracji przez podmioty posiadające więcej niż jedną nieruchomość zamieszkałą oraz w przypadku nieruchomości wielolokalowych. 

² Przez powierzchnię lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu. Powierzchnię mierzy się po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem 

powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni lokalu w 50 %, a jeżeli 
wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tą pomija się. Jako lokal mieszkalny należy rozumieć wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół bezpośrednio przylegających do siebie izb przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi, służących zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, które stanowią odrębny przedmiot: własności, najmu lub innego prawa uprawniającego do używania lokalu, posiadania bez tytułu prawnego, spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem garaży, piwnic. 
Lokalem mieszkalnym jest również budynek mieszkalny jednorodzinny, niezależnie od sposobu zabudowy. 
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geodezyjny 
działki 

Powierzchnia lokalu mieszkalnego w metrach kwadratowych² Rodzaj zbiórki 
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60 m² do 

90 m² 
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powyżej 
90 m² do 
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włącznie 
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SUMA POWIERZCHNI 

……………………………………………………………………………………. 
PODPIS WŁAŚCICIELA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 
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