
 
 

 1. Identyfikator podatkowy: PESEL /NIP osoby składającej deklarację 

 

 

 
ZOP - 2 

 
DANE O NIERUCHOMOŚCI – ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DOP-2 

 
Załącznik ZOP-2 przeznaczony jest dla jednej nieruchomo ści.  Jeżeli właściciel nieruchomości 
składa deklarację dla większej liczby nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy wypełnić 
odrębny załącznik. 

 

2. Nr załącznika  

 
A. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 
1. Nazwa pełna/ Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię (niepotrzebne skreślić) 

B. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANY JEST ZAŁ ĄCZNIK 

 

2. Adres nieruchomości – ulica, numer/y domu 
 

 
3. Nr geodezyjny działki/działek, obręb 4. Numer księgi wieczystej gruntu 

 5. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 � 1. ZAMIESZKAŁA � 2. W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA I W CZ ĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA 

 

6. Deklaracja dotyczy (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

���� 1. CAŁEJ NIERUCHOMOŚCI ���� 2. CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

 

7. Adresy punktu/ów wywozowych  - ulica, nr domu, inne dane identyfikujące lokalizację pojemników (pkt 8 objaśnień w deklaracji DOP-2). 
 
 
 

 

8. Oświadczam, że zużycie wody z nieruchomości wskazanej w części B zał ącznika  za rok 
kalendarzowy poprzedzający rok złożenia deklaracji lub za okres ostatnich 12 m-cy* 
poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji lub dwukrotność ilości wody zużytej w  kolejnych 
6 miesiącach wybranych z 18 miesięcy poprzedzających rok złożenia deklaracji wynosi:  

Liczba lokali   
 

mieszkalnych niemieszkalnych 

 
 

(należy podać zużycie wody w m3) 
Jeżeli w pozycji 5 zaznaczono kwadrat 2  to zużycie  
wody należy podać tylko z cz ęści zamieszkałej . 
Podaną ilość wody należy przenieść do poz. 26 
deklaracji DOP-2. 

 
  

od miesi ąc-rok                do miesi ąc-rok  
 
(należy podać okres, za który podano zużycie wody) 

9. 10. 

* Nie zawsze jest możliwe podanie zużycia za wskazany powyżej okres. W takim przypadku lub w razie braku wodomierza 
zużycie wody należy podać zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się w deklaracji DOP-2 (pkt 9, 10, 11,12, 13, 14). 
11. Oświadczam, że odpady na nieruchomości będą zbierane w sposób:   

�  1. SELEKTYWNY                                                             �  2. NIESELEKTYWNY  

(należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
C. 1. OPŁATA OD ZUŻYCIA WODY (iloczyn średniego miesi ęcznego  zużycia wody w m3 oraz stawki opłaty) Do wyliczenia opłaty nale ży 
przyj ąć zużycie wody wykazane w poz. 8 podzielone przez 12 i z aokrąglone do pełnych m 3 (lub przez mniejsz ą liczb ę jeżeli okres 
zamieszkiwania w nieruchomo ści jest krótszy ni ż 12 miesi ęcy) – wynik po przecinku wynoszący mniej niż 50 należy pominąć, a wynoszący 50 
i więcej należy podwyższyć do pełnych m3.  

 

 Średnie miesi ęczne  
zużycie wody (m 3) 

Stawka  Kwota opłaty/miesi ąc 

Opłata za odpady zbierane selektywnie  
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 11 
zaznaczyli kwadrat 1 

12. 
 

13. 14.                   
 
 
                                      ,    zł 

Opłata za odpady zbierane nieselektywnie  
Wypełniają właściciele, którzy w poz. 11 
zaznaczyli kwadrat 2 

15. 
 

16. 17.                    
 
 
                                      ,    zł 

 



   

2/2 
 

C. 2. OPŁATA Z A POJEMNIKI (nale ży wypełni ć tylko je żeli w poz. 5 zaznaczono kwadrat 2  – jeżeli 
w nieruchomo ści znajduje si ę część niezamieszkała)   
 

LICZBĘ POJEMNIKÓW NALE ŻY ROZUMIEĆ JAKO LICZB Ę OPRÓŻNIEŃ W CIĄGU ROKU (rok = 52 tygodnie), np. w przypadku odbioru odpadów 
z nieruchomości z jednego pojemnika  raz w tygodniu należy podać liczbę 52. 

 
Rodzaj 

pojemnika 
(pojemność) 

Opłata za odpady zbierane selektywnie  
wypełniają właściciele, którzy w poz. 11 zaznaczyli kwadrat 1 

Opłata za odpady zbierane nieselektywnie   
wypełniają właściciele, którzy w poz. 11 zaznaczyli kwadrat 2 

Liczba pojemników 
(opró żnień pojemników) Stawka Kwota opłaty Liczba pojemników 

(opró żnień pojemników) Stawka Kwota opłaty 

 80 l 
18. 19. 20. 

 
                ,       zł 

21. 22. 23. 
 
                   ,    zł 

 110 l 
24. 25. 26. 

 
                ,       zł 

27. 28. 29. 
 
                   ,    zł 

 120 l 
30. 31. 32. 

 
                ,       zł 

33. 34. 35. 
 
                   ,    zł 

 240 l 
36. 37. 38. 

 
                ,       zł 

39. 40. 41. 
 
                   ,    zł 

 360 l 
42. 43. 44. 

 
                ,       zł 

45. 46. 47. 
 
                   ,    zł 

 800 l 
48. 49. 50.  

 
                ,       zł 

51. 52. 53. 
 
                   ,    zł 

 1100 l 
54. 55. 56. 

 
                ,       zł 

57. 58. 59. 
 
                   ,    zł 

 

60. 
.................. 

 

61. 62. 63. 
 
                ,       zł 

64. 65. 66. 
 
                   ,    zł 

Roczna kwota opłaty  
67. 
 
                ,       zł 

 
68. 
 
                   ,    zł 

Miesięczna kwota opłaty 

(kwotę z poz.67 lub z poz.68 podzielić przez 12) 

69. 
 
                ,       zł 

 
70. 
 
                   ,    zł 

 
Wysoko ść opłaty za 1 miesi ąc  
(suma opłat z poz. 14 lub 17 i 69 lub 70; otrzymaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych  - końcówki kwot wynoszące 
mniej niż 50 groszy należy pominąć, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy należy podwyższyć do pełnych złotych.) 

71. 
 
                        zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………... 
Data i podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację  
 
 


