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 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. 

 

1. Przedmiotowe konsultacje ogłoszono w dniu 8 listopada 2013 r. Ogłoszenie  

w sprawie konsultacji zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w Magazynie 

Samorządowym „W BIELSKU-BIAŁEJ” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  

w Bielsku-Białej i słupach ogłoszeniowych na terenie Bielska-Białej. 

 W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia 

konsultacji.  

 Ogłoszenie było dostępne do dnia 25 listopada 2013 r. 

 

2. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 15 listopada 2013 r.  

do 25 listopada 2013 r. 

 

3. Zgłoszono nw. opinie, uwagi i wnioski: 
 

1) w dniu 19 listopada 2013 r. uwaga zgłoszona przez Panią J..... K..... – wniesiona w terminie, 

natomiast nie dotyczy przedmiotu konsultacji. 
 

2) w dniu 19 listopada 2013 r. uwaga zgłoszona przez podmiot zarządzający nieruchomościami 

- wniesiona w terminie i dotyczy przedmiotu konsultacji. 
 

 Przedstawiciel jednego z podmiotów zarządzających nieruchomościami zgłosił uwagę 

dotyczącą ograniczenia we wzorach deklaracji szarych nadruków, które zwiększają koszt 

wydruku deklaracji. 
 

Wprowadzenie w deklaracji podziału pól na pola jasne i ciemne ma na celu rozróżnienie 

pól, które wypełnia Urząd (pola ciemne) i tych, które wypełnia właściciel nieruchomości (pola 



jasne). Wprowadzenie możliwości składania deklaracji elektronicznych pozwoli na zmniejszenie 

kosztów związanych z ich wydrukiem. 
 

3) w dniu 25 listopada 2013 r. uwaga zgłoszona przez podmiot zarządzający nieruchomościami 

- wniesiona w terminie i dotyczy przedmiotu konsultacji, natomiast nie została wniesiona na 

wymaganym formularzu. 
 

4) w dniu 25 listopada 2013 r. uwagi zgłoszone przez Pana T..... B..... – wniesione w terminie  

i dotyczą przedmiotu konsultacji. 
 

Pan T.... B.... zgłosił następujące uwagi: 

a) Uwaga dotycząca zamieszczenia w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oświadczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu 

karnego za podanie w niej nieprawdziwych informacji.  
 

Wniesiona uwaga nie dotyczy konsultowanych projektów wzorów deklaracji, gdyż brak  

w nich zapisów zobowiązujących do składania oświadczenia pod rygorem sankcji przewidzianych 

w Kodeksie karnym.  
 

b) Uwagi dotyczące danych żądanych w deklaracji. 
 

Dane wymagane w deklaracji ograniczono do niezbędnego minimum pozwalającego  

na weryfikację złożonych deklaracji oraz ustalenie opłaty dla całej nieruchomości. 
  

c) Uwaga dotycząca podania w deklaracji informacji o liczbie osób zameldowanych w danej            

nieruchomości.  
 

Pole dotyczące liczby osób zameldowanych w budynku będzie wypełniał Urząd. 
 

5) w dniu 25 listopada 2013 r. uwagi zgłoszone przez podmiot zarządzający nieruchomościami 

- wniesione w terminie i dotyczą przedmiotu konsultacji. 
 

Przedstawiciel jednego z podmiotów zarządzających nieruchomościami wniósł następujące 

uwagi: 

a) Uwaga dotycząca wskazania zmiany będącej podstawą złożenia „deklaracji zmieniającej”. 
 

Wskazana informacja ma wpływ na ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz pozwala na prawidłowe zweryfikowanie złożonych deklaracji. 
 

b) Uwaga dotycząca rezygnacji z podziału lokali na lokale zamieszkałe i lokale „mieszane”. 



Dla nieruchomości „mieszanych”, rozumianych jako wyodrębnione lokale mieszkalne, które 

jednocześnie służą do prowadzenia np. działalności gospodarczej, odrębną uchwałą Rady 

Miejskiej określono wyższe stawki opłaty niż dla lokali służących wyłącznie do celów 

mieszkalnych. Dlatego wprowadzenie wskazanego podziału w deklaracji jest niezbędne.   
 

c) Uwaga dotycząca umieszczenia wykazu lokali użytkowych w deklaracji DGO-1. 
 

Zdaniem Organu podatkowego zamieszczenie wykazu lokali użytkowych w deklaracji DGO-1 

jest niezbędne, ma bowiem wpływ na ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla całej nieruchomości.  
 

d) Uwaga dotycząca zasadności zamieszczenia w deklaracji wymogu złożenia oświadczenia. 
 

Zamieszczenie w deklaracji oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w deklaracji ma 

na celu uświadomić osobie składającej podpis, iż ponosi ona odpowiedzialność za podane  

w deklaracji informacje.  
 

e) Uwaga dotycząca wprowadzenia w deklaracji DGO-2 pól na wpisanie danych podmiotu 

reprezentowanego w przypadku, gdy deklarację składa zarząd/zarządca. 
 

W deklaracji DGO-2 będzie istniała możliwość wpisania danych podmiotu 

reprezentowanego. 

 

4. Niniejszy protokół zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. 

 

 

 

 

      Z upoważnienia Prezydenta Miasta 
                                [-] Lubomir Zawierucha 
                                 Zastępca Prezydenta

  


