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DEKLARACJA DGO-1 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  
ORAZ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ,  

NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Podstawa prawna:  art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
Miejsce składania: Urząd Miejski w Bielsku-Białej                                      
Nazwa organu, któremu składana jest deklaracja: Prezydent Miasta Bielska-Białej   

Zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się: 
- w roku 2013 w trzech ratach: I rata (za lipiec, sierpień) - do 15 września, II rata (za wrzesień, październik) – do 15 listopada, III rata (za listopad, 
grudzień) - do 10 grudnia. 
- w kolejnych latach w sześciu ratach: I rata (za styczeń, luty) - do 15 marca, II rata (za marzec, kwiecień) - do 15 maja, III rata (za maj, czerwiec) - do 15 
lipca, IV rata (za lipiec, sierpień) - do 15 września, V rata (za wrzesień, październik) – do 15 listopada, VI rata (za listopad, grudzień) – do 10 grudnia.  

I. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać żądane dane) 
  

1.  złożenie pierwszej deklaracji na rok ________________   -   ______1______    -    ____-____-________ 
                                                                                                       kolejny numer deklaracji             data złożenia  
 

 

2.  złożenie kolejnej deklaracji na rok ________________   -   _____________    -    ____-____-________ 
                                                                                                       kolejny numer deklaracji             data złożenia  
 

  I         II         III         IV         V         VI          VII         VIII         IX         X         XI         XII 

(należy zaznaczyć miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych) 
 

 

3.  złożenie korekty deklaracji na rok ________________   -   _____________    -    ____-____-________ 
                                                                                                    numer deklaracji, do której         data złożenia korekty 
                                                                                                                                              składana jest korekta 
 
 

4. Liczba załączników DGO-1A do deklaracji - ......................................sztuk 
 

II. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

 
 
 

II.1. STATUS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

5.   osoba fizyczna      6.   osoba prawna      7.   jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 

 

II.2. IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / NAZWA (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej) – w przypadku przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, należy podać 
sposób reprezentacji zgodnie z KRS. 

8. 

 
 
 
 

 
 
 
 

II.3. PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP I REGON (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej) 
9. PESEL 
 

 
 

           

10. NIP 

 
 

          

11. REGON 

 
 

         

II.4. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać żądane dane) 
 

12.  właściciel           

 

 

13.  współwłaściciel - liczba współwłaścicieli ..........................................    

 
 

14.  użytkownik wieczysty             

 
 

15.  zarządca 

 
 

16.  najemca, dzierżawca             

 

17.  inna forma władania nieruchomością............................................................................................................. 
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II.5. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (dotyczy osób fizycznych)/ MIEJSCE PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

18. kraj 

 
19. województwo 20. powiat 

21. gmina 

 
22. ulica (pełna nazwa) 

23. nr domu 

 
24. nr lokalu 25. miejscowość 

 
26. kod pocztowy 

27. nr telefonu kontaktowego 

 
28. adres e-mail 

II.6. ADRES KORESPONDENCYJNY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż adres 

wskazany w części II.5.)  
29. kraj 

 
30. województwo 31. powiat 

32. gmina 

 
33. ulica (pełna nazwa) 

34. nr domu 

 
35. nr lokalu 36. miejscowość 

 
37. kod pocztowy 

38. nr telefonu kontaktowego 

 
39. adres e-mail 

III. NIERUCHOMOŚĆ, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA (UWAGA! - część III należy wypełnić w przypadku, gdy właściciel 

posiada tylko jedną nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy lub tylko jedną nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, 
na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne -  
w przeciwnym razie należy wypełnić załącznik DGO-1A – dla każdej nieruchomości) 

 
 
 

III.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI W BIELSKU-BIAŁEJ, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA  
40. ulica (pełna nazwa) 

 
41. nr domu 42. nr lokalu 

43. nr działki/działek; obręb 

 
III.2. LOKALIZACJA POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA ODPADÓW (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać żądane 

dane) 
 

44.  przed nieruchomością 
 

 

45.  inna............................................................................................. 
 

            ................................................................................................... 
                                                         (podać  lokalizację pojemnika) 

III.3. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

46.  odpady zbierane selektywnie i obowiązek  
            posiadania min. 2 pojemników 
           (odpady „MOKRE” i „SUCHE”) 

 

47.  odpady nie zbierane selektywnie 
            i obowiązek posiadania min. 1 pojemnika 
            (odpady zmieszane) 

 

48.  popiół zbierany selektywnie – obowiązek posiadania min. 1 pojemnika metalowego   
 
 

 

49.  kompostownik przydomowy na własny użytek o pojemności ................................m
3 

 

III.4. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 
 

50.  nieruchomość, na której zamieszkują  
mieszkańcy           

 

51.  nieruchomość, która w części stanowi 
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,  
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
 

III.5. ŹRÓDŁO WODY (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać żądane dane) 

 
 
 
 
 
 

 

opomiarowane źródło wody – należy podać *nr ID 
punktu/ów, nadanego/ych przez firmę świadczącą 

usługi wodociągowo-kanalizacyjne 
 
 

52.   wodociąg  - ..............................................    
                                             (nr ID punktu/ów) 
 

53.   studnia      - ..............................................   
                                         (nr ID punktu/ów) 
 

* numer identyfikacyjny klienta nadawany przez firmę świadczącą 

usługi wodociągowo-kanalizacyjne 

 

nieopomiarowane źródło wody 

 
 
 
 

54.   studnia 
 
 

55.   inne - .................................................................... 
                                                          (rodzaj) 
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IV. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ - jeżeli wypełniono część III deklaracji należy wypełnić część IV.1, natomiast jeżeli 

wypełniono załączniki DGO-1A należy wypełnić część IV.2. 

 IV.1. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA POSIADAJĄCEGO TYLKO JEDNĄ NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY  
LUB TYLKO JEDNĄ NIERUCHOMOŚĆ, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ,  
NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 
 

56.  

Oświadczam, że średnia miesięczna ilość zużywanej wody z nieruchomości, wskazanej w części III.1.   

 

 wynosi: ......................................................................................[m
3
]. 

 
 

57.   
W związku z powyższym wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 
 
 

wynosi: *...................................[m
3
]   x   **................................... [zł/m

3
] = ***....................................[zł]  

                                                   (iloczyn ilości zużytej wody i stawki) 
 
 

 

(słownie:..................................................................................................................................................). 

 
 
 
 
* należy wpisać ilość z poz. 56 
** jeżeli zaznaczono poz. 47 należy wpisać stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w stosownej uchwale Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej, natomiast jeżeli zaznaczono poz. 46 należy wpisać niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
określoną w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
*** należy podać kwotę w zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z art.  63 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
 

 IV.2. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA POSIADAJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  
LUB WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ NIERUCHOMOŚĆ, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,  
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 
 

58. 

 Oświadczam, że średnia miesięczna ilość zużywanej wody z nieruchomości, wskazanych w załącznikach DGO-1A  

  

 wynosi łącznie: ......................................................................................[m
3
]. 

 

 
 

 

59.   
W związku z powyższym wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 
 
 

wynosi łącznie : *...................................................[zł]  
 
                                                    
 
 

(słownie:..................................................................................................................................................). 

 
 
 
 
* należy podać  sumę miesięcznych opłat w zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z art.  63 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
z poszczególnych załączników  DGO-1A. 
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V. PISEMNE UZASADNIENIE PRZYCZYN ZŁOŻENIA KOREKTY DEKLARACJI (należy wypełnić w przypadku, gdy składana 

deklaracja jest deklaracją korygującą) 
 
 
 

60. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

VI. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać żądane dane) 

 
 

61.  faktura/y wystawiona przez firmę świadczącą usługi wodociągowo-kanalizacyjne za zużycie wody i/lub* 
 

za odprowadzenie ścieków za okres od ..................................  do .................................. – liczba........................... 
 

 zaświadczenie wystawione przez firmę świadczącą usługi wodociągowo-kanalizacyjne o ilości zużytej wody 
        

i/lub* o ilości odprowadzonych ścieków za okres od ........................  do ........................  – liczba .........................  
 

 inne.................................................................................................................. – liczba ............................. 
 

*niewłaściwe skreślić 
 

VII. OŚWIADCZENIE/A I PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO/YCH DEKLARACJĘ 

 
 
 
 
 

62. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego – 
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań i potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji. 

 
 
.....................................................                             ...................................................................................................... 
                  (miejscowość i data)                                                                                                         (czytelny/e podpis/y) 

VIII. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
  

 

Sprawdzono pod względem formalnym 
 

 
data...........................................podpis.............................................. 
 

POUCZENIE: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia  
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć Prezydentowi Miasta Bielska-Białej deklarację o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca (dotyczy nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy) lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych (dotyczy nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) oraz w terminach 
składania deklaracji określonych w stosownej uchwale Rady Miejskiej w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w punkcie 2, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych  
w deklaracji, Prezydent Miasta Bielska-Białej określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach  
o podobnym charakterze. 

4. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana jest na dany rok kalendarzowy. W przypadku 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 
nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację Prezydentowi Miasta Bielska-Białej w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana (deklarację należy złożyć każdorazowo w sytuacji zmiany właściciela danej nieruchomości). 

5. Wysokość stawki za selektywne i nieselektywne gromadzenie odpadów komunalnych określona zostanie odrębną uchwałą. 
6. W przypadku, gdy we wpisie dokonanym w Krajowym Rejestrze Sądowym przewidziano kilka sposobów reprezentowania danego 

podmiotu, w części II.2. należy opisać tylko jeden sposób reprezentacji, zgodnie z którym osoba/y uprawniona/e  
do reprezentowania danego podmiotu złoży/ą podpis/y pod oświadczeniem zawartym w części VII deklaracji.     

7. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób wskazany w stosownej uchwale 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

8. Właściciele nieruchomości stanowiącej współwłasność składają jedną deklarację dot. danej nieruchomości i ponoszą wspólną 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy dana nieruchomość posiada jedno opomiarowane źródło 
wody lub brak jest opomiarowanego źródła wody albo w przypadku, gdy posiada równocześnie jedno opomiarowane źródło wody 
oraz nieopomiarowane źródło wody.   
 


