
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, POLA CIEMNE URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

MIEJSCE SKŁADANIA:  URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ  

NAZWA ORGANU,  KTÓREMU SKŁADANA JEST DEKLARACJA: PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ  

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

1. złożenie deklaracji

data złożenia (dd/mm/rrrr) 

2. zmiana danych / korekta deklaracji

data złożenia (dd/mm/rrrr)

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

II. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

II.1.

3. osoba fizyczna      4. osoba prawna     5.

II.2.
6. 

II.3.

7. PESEL 8. NIP

II.4.

9. 10. 

11. 12. 13.

14.

II.5.

as4f

II.6

III. NIERUCHOMOŚĆ, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

III.1.

III.2.

39. przed nieruchomością 40. inna

III.3.

41. odpady zbierane selektywnie                                    42.

współwłaściciel - liczba wszystkich współwłaścicieli 

zarządca najemca, dzierżawca

inna forma władania nieruchomością .....................................................................................................

ADRES NIERUCHOMOŚCI W BIELSKU-BIAŁEJ, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW W MOMENCIE ODBIORU PRZEZ FIRMĘ WYWOZOWĄ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać żądane dane)

OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (należy zaznaczyć właściwy kwadrat/y)

(podać  lokalizację pojemnika)

ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (dotyczy osób fizycznych) / SIEDZIBA (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej)

14. kraj

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

(należy zaznaczyć miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych)

STATUS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / NAZWA (dotyczy osób prawnych i jedn. org. nieposiadających osob. prawnej)

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

właściciel 

użytkownik wieczysty

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych i jedn. org. nieposiadających osob. prawnej)

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

SKŁADANA 

PRZEZ:          

DEKLARACJA DGO-1
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

- WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 -WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, 

   ____-____-________

   ____-____-________

15.województwo 16. powiat

17. gmina 18. ulica (pełna nazwa)

ADRES KORESPONDENCYJNY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż adres wskazany w części II.5.) 

28. gmina 29. ulica (pełna nazwa) kjsskjfdskjhfjhvvxhvvhfdjkvjkxvbjcxbvjxhcbvjhxbvjhxbvjbxcjvcxjhvb

19. nr domu 20. nr lokalu 21. miejscowość 22. kod pocztowy

24. adres e-mail23. nr telefonu kontaktowego

25. kraj 26. województwo 27. powiat

selektywne zbieranie wytworzonego popiołu                                      

30. nr domu 31. nr lokalu 32. miejscowość

37. nr działki/działek; obręb (należy wypełnić, w przypadku gdy nie wypełniono poz. 35)

33. kod pocztowy

34. ulica (pełna nazwa) 35. nr domu 36. nr lokalu
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III.4.

42. 43.

III.5.

45. opomiarowane źródło wody – nr ID punktu:       ___________________________________

46. opomiarowane i nieopomiarowane źródło wody 

47. nieopomiarowane źródło wody

IV.

48. faktura/zaświadczenie* wystawione przez firmę świadczącą usługi wodociągowo-kanalizacyjne za zużycie wody i/lub*

do

*niewłaściwe skreślić

V.

VI. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

50.

wynosi: * [m3] x ** [zł/m3]  = [zł] 

* należy podać średnią miesięczną ilość zużytej wody

VII.
45. 

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

IX. ADNOTACJE URZĘDOWE                                                                                                        

Sprawdzono pod względem formalnym

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

POUCZENIE:

* w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, podpis/y powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania 

danego podmiotu zgodnie z KRS

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

 egzekucyjnym w administracji, w związku z art. 6n ust. 1 i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

PISEMNE UZASADNIENIE PRZYCZYN ZŁOŻENIA KOREKTY DEKLARACJI (należy wypełnić w przypadku, gdy składana deklaracja jest deklaracją korygującą)

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

46. *Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych            

z rzeczywistością.

......................................................................................................

nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy                                    nieruchomość, która w części stanowi 

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

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

..........................inny dokument ....................................................................................................

49. Wyrażam zgodę na pobranie danych od firmy świadczącej usługi wodociągowo-kanalizacyjne, dotyczących zużycia wody  na nieruchomości, 

której dotyczy składana deklaracja, w celu zweryfikowania prawdziwości zadeklarowanych danych.

.........................................................................................

nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,                               

a powstają odpady komunalne
RODZAJ ŹRÓDŁA WODY (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać żądane dane)

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY – w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której występuje wyłącznie opomiarowane źródło wody, nie 

posiada dokumentów potwierdzających ilość zużytej wody należy wypełnić część V deklaracji 

WERYFIKACJA ZADEKLAROWANEJ ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY NA PODSTAWIE DANYCH  POBRANYCH OD FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE – należy wypełnić w przypadku,  gdy właściciel nieruchomości, na której występuje wyłącznie opomiarowane źródło 

wody , nie posiada dokumentów potwierdzających ilość zużytej wody

za odprowadzenie ścieków za okres od ............................... .................................. ............................

............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

– liczba

– liczba

Formularz – obliczenie zużycia wody 

(iloczyn ilości zużytej wody i stawki)

** jeżeli zadeklarowano selektywny sposób gromadzenia odpadów należy wpisać niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w 

uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

sześciu miesięcy w okresie pomiędzy 1 września a 30 kwietnia lat bezpośrednio poprzedzających rok kalendarzowy, w którym 

składana jest deklaracja

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona jako średnia miesięczna z kolejnych
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