
Projekt

z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR                     
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia                      2013 r.

w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanych przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 
197, poz. 1172 z późn. zm.), a także w związku z § 1 uchwały nr XX/497/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Rada Miejska 
p o s t a n a w i a 

§ 1. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości, która 
w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, składają następujące deklaracje: 

1) deklarację DGO-1 - w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, 
w których zarząd lub zarządca został wybrany, 

Wzór deklaracji DGO-1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) deklarację DGO-3 - w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, 
w których zarząd lub zarządca nie został wybrany oraz w przypadku nieruchomości, które nie są 
nieruchomościami zabudowanymi budynkami wielolokalowymi. 

Wzór deklaracji DGO-3 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Właściciel nieruchomości, który składa deklarację DGO-1, wypełnia równocześnie 
formularz A i/lub formularz B. Formularze te nie są składane wraz z w/w deklaracją, ale właściciel 
nieruchomości ma obowiązek ich przechowywania dla celów kontrolnych przez okres pięciu lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności ostatniej raty opłaty. 

Wzór formularza A stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, a wzór formularza B stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne składa 
deklarację DGO-2. 

Wzór deklaracji DGO-2 stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację Prezydentowi Miasta Bielska-Białej: 

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

2) w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 

3) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości, przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana. 

§ 4. Miejscem składania deklaracji jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej. 
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§ 5. 1. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej: 

1) deklaracje będą opracowane w formacie XML - dokumenty te publikowane zostaną jako wzorce na 
platformie SEKAP i ePUAP, 

2) deklaracje przesyłane będą z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, 
zwanej dalej ePUAP lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP, 

3) deklaracje opatrywane będą: 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
262), lub 

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji, lub 

c) podpisem elektronicznym CC SEKAP.

2. Układ informacji i powiązań między danymi jest następujący : 

1) w deklaracji DGO-1 w formacie XML - określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, 

2) w deklaracji DGO-3 w formacie XML - określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, 

3) w deklaracji DGO-2 w formacie XML - określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Deklaracje przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane 
czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej lub serwer Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP deklaracji 
przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny 
urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc  Uchwała Nr XXVI/652/2013 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/704/2013 
z dnia 13 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/746/2013 z dnia 28 maja 2013 r.). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i dotyczy deklaracji składanych po dniu jej wejścia w życie.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity

Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego

obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa w drodze uchwały

stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej

wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała

zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji, a także określa warunki i tryb składania

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rada Miejska w Bielsku-Białej w dniu 28 maja 2013 r. podjęła uchwałę, w której ustalono,

iż właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także właściciele tzw. „nieruchomości

mieszanych” będą obliczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o metodę „od

gospodarstwa domowego”. Natomiast zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wysokość opłaty, którą ponoszą właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

a powstają odpady komunalne uzależniona jest od pojemności pojemników oraz liczby ich opróżnień

w ciągu miesiąca.

Określa się 3 wzory deklaracji:

- deklarację DGO-1 - składa właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi

w której ustanowiono zarząd,

- deklarację DGO-2 - składa właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,

a powstają odpady komunalne,

- deklarację DGO-3 - składa właściciel domu jednorodzinnego oraz właściciel nieruchomości zabudowanej

budynkami wielolokalowymi, gdzie nie ustanowiono zarządu.

W związku z tym, iż w przypadku naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w oparciu o metodę "od gospodarstwa domowego" oraz w przypadku, gdy opłata stanowi iloczyn liczby

pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest konieczne coroczne składanie deklaracji, usunięto zapis

zobowiązujący właścicieli nieruchomości do składania deklaracji w terminie do dnia 15 lutego każdego roku

kalendarzowego. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklaracja powinna zostać

złożona w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na

danej nieruchomości odpadów komunalnych. Natomiast w przypadku zmiany danych stanowiących

podstawę do obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od

dnia nastąpienia zmiany.

Ponadto właściciele domów jednorodzinnych oraz właściciele nieruchomości zabudowanych
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budynkami wielolokalowymi bez ustanowionego zarządu, którzy zadeklarowali występowanie

na nieruchomości 7 i więcej osobowego gospodarstwa domowego, w deklaracji DGO-3 będą musieli podać

faktyczną liczbę osób wchodzących w skład danego gospodarstwa. Wprowadzenie takiego wymogu

w deklaracji, pozwoli na pozyskanie informacji dotyczących liczby osób objętych nowym systemem

gospodarowania odpadami komunalnymi, a także pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie

kontroli w zakresie sprawdzenia wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji przez właścicieli

nieruchomości.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych

i niektórych innych aktów prawnych w przypadku, gdy dany akt normatywny był nowelizowany lub

zmieniany istnieje obowiązek ogłoszenia jego tekstu jednolitego nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Uchwała

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

właściciela nieruchomości była dwukrotnie zmieniona. Jednakże ze względu na fakt, iż w przedmiotowym

projekcie uchwały uregulowano wszystkie kwestie dotyczące wzorów deklaracji, a także określono terminy

i miejsce ich składania, uchyla się wcześniejsze uchwały dotyczące składania deklaracji o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, konsekwencją czego jest brak obowiązku ogłoszenia tekstu

jednolitego uchwały.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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