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OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIENIA DEKLARACJI DGO-1 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ:   
 -WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAOCY, 
 -WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAOCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAOCY, A POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE.   

 

1. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal albo 

gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi  

i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.  

2. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością.  
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyd 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). 

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

5. Wysokośd stawki za selektywne i nieselektywne gromadzenie odpadów komunalnych określa uchwała Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.      

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

7. Jeżeli nieruchomośd jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własnośd lokali, 
obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, 
poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. 

 
CZĘŚD I 
Ad 1. Pierwszą deklarację składa się w następujących przypadkach: 
- w terminie do dnia 20 czerwca 2013 r.,  
- w terminie 14 dni od powstania zobowiązania podatkowego (tj. zamieszkania na nieruchomości pierwszego 
mieszkaoca). 
Ad 2.  
Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, np.: 
- zmiana stawki opłaty, 
- zmiana liczby osób tworzących dane gospodarstwo domowe. 
Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji w zakresie np. danych o właścicielu 
nieruchomości, danych o nieruchomości. 
Ad 5. Pełnomocnictwo musi byd opłacone, o ile w ustawie o opłacie skarbowej nie przewidziano zwolnienia  
z poniesienia opłaty - wysokośd opłaty skarbowej została określona we wskazanej ustawie 
 
CZĘŚD II  
Ad 7. W przypadku:  
-osób fizycznych  - należy podad imię i nazwisko składającego deklarację;         
-osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - należy podad nazwę  
oraz w przypadku, gdy we wpisie dokonanym w Krajowym Rejestrze Sądowym przewidziano kilka sposobów 
reprezentowania danego podmiotu, w części II.1. należy opisad tylko jeden sposób reprezentacji, zgodnie z którym 
osoba/y uprawniona/e do reprezentowania danego podmiotu złoży/ą podpis/y pod oświadczeniem zawartym w części 
V deklaracji; 
- jeżeli deklarację składa pełnomocnik należy wpisad imię i nazwisko pełnomocnika.  
Ad 8, 9. Jeżeli składający deklarację jest osobą fizyczną należy podad PESEL, jeżeli składający deklarację jest osobą 
prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej należy podad NIP.  
Ad 11. Jeżeli deklaracja składana jest przez współwłaściciela należy podad liczbę wszystkich współwłaścicieli włącznie 
ze współwłaścicielem składającym deklarację.  
Ad 18-28. Należy podad adres zameldowania albo stałego pobytu (w przypadku osób fizycznych) albo adres siedziby  
(w przypadku, gdy składający deklarację jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 
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prawnej), w celu ułatwienia kontaktu oraz przekazania dodatkowych informacji można podad numer telefonu oraz 
adres e-mail. 
 
CZĘŚD III  
Ad 42-47. Jeżeli deklaracja składana jest przez zarząd, zarządcę lub pełnomocnika w części III.2. oraz III.3. należy 
wpisad dane podmiotu reprezentowanego np. dane Wspólnoty Mieszkaniowej, w imieniu której składana jest 
deklaracja.   
Ad 50. Zaznaczenie pozycji 50 oznacza, iż właściciel nieruchomości zobowiązany jest do gromadzenia odpadów 
komunalnych w minimum dwóch pojemnikach z podziałem na: 

- odpady biodegradowalne – tzw. MOKRE, 
- odpady surowcowe – tzw. SUCHE. 

Ad 51. Zaznaczenie pozycji 51 oznacza, iż właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzid popiół w odrębnym, 
metalowym pojemniku. Zadeklarowanie oddawania popiołu nie będzie miało wpływu na wysokośd opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Ad 52. LOKALE ZAMIESZKAŁE – lokale, w których zamieszkują mieszkaocy, tj. służące tylko i wyłącznie dla celów 
mieszkalnych. 
Ad 53. LOKALE MIESZANE – lokale, które w części stanowią nieruchomośd, na której zamieszkują mieszkaocy,  
a w części nieruchomośd, na której nie zamieszkują mieszkaocy, a powstają odpady komunalne, tj.  lokale mieszkalne, 
w których oprócz zamieszkiwania prowadzona jest np. działalnośd gospodarcza (np. w jednym pomieszczeniu danego 
lokalu - gabinet lekarski, a  w pozostałych pomieszczeniach tego lokalu – pokoje mieszkalne).    
 
CZĘŚD IV  
Ad 55. Wyliczona opłata jest miesięczną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi różnią się w zależności od typu nieruchomości tzn. są inne dla 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkaocy (tzw. lokali zamieszkałych), oraz nieruchomości, która w części 
stanowi nieruchomośd, na której zamieszkują mieszkaocy, a w części nieruchomośd, na której nie zamieszkują 
mieszkaocy, a powstają odpady komunalne (tzw. lokali mieszanych). Wysokośd stawek za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi jest zróżnicowana również ze względu na selektywne, bądź nieselektywne gromadzenie odpadów 
komunalnych. Jeżeli zadeklarowano selektywny sposób gromadzenia odpadów należy wpisad niższą stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.   
LOKALE ZAMIESZKAŁE  
W rubryce C należy wpisad iloczyn liczby z rubryki A (tj. liczba gospodarstw w budynku) oraz stawki opłaty z rubryki B. 
Następnie liczby z rubryki C należy zsumowad.   
LOKALE MIESZANE  
W rubryce F należy wpisad iloczyn liczby z rubryki D (tj. liczba gospodarstw w budynku) oraz stawki opłaty z rubryki E. 
Następnie liczby z rubryki F należy zsumowad.   
Wysokośd miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę liczb z rubryki C  
oraz rubryki F. 
 
CZĘŚD V 
Ad 56. W przypadku, gdy deklarację składa:  
-osoba fizyczna – podpis danej osoby,           
-osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 
do reprezentowania danego podmiotu,                     
-pełnomocnik - podpis pełnomocnika.         
 
Art. 56 Kodeksu karno skarbowego:   
„§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację 
lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie 
objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo 
karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. 
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego  
w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego 
określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy 
opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia”. 
 
 

 


