
 
 
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIENIA DEKLARACJI DGO-2 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ:  
 -WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.   

 
1. 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.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć Prezydentowi Miasta Bielska-Białej deklarację o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 

3. 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). 

4. W przypadku niezłożenia deklaracji 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. 

5. Wysokość 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.  

 
CZĘŚĆ I 
Ad 1. Pierwszą deklarację składa się w następujących przypadkach: 
-w terminie do dnia 29 marca 2013 r. – deklaracja na rok 2013, 
-w terminie do dnia 15 lutego danego roku kalendarzowego– deklaracje na kolejne lata kalendarzowe, 
-w terminie 14 dni od powstania zobowiązania podatkowego (tj. powstania odpadów komunalnych  
na nieruchomości). 
Ad 2.  
Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, np.: 
- zmiana stawki opłaty, 
- zmiana ilości wytwarzanych odpadów. 
Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji w zakresie np. danych o właścicielu 
nieruchomości, danych o nieruchomości. 
 
CZĘŚĆ II 
Ad 6. W przypadku:  
-osób fizycznych należy podać imię i nazwisko,         
-osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy podać nazwę  
oraz 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 
VI deklaracji. Jeżeli deklarację składa pełnomocnik należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika oraz imię i nazwisko, 
bądź nazwę podmiotu reprezentowanego. Pełnomocnictwo musi być opłacone - wysokość opłaty skarbowej została 
określona w ustawie o opłacie skarbowej. 
Ad 7, 8. Jeżeli zaznaczono poz. 3 należy podać PESEL, jeżeli zaznaczono poz. 4 albo 5 należy podać NIP. 
Ad 10. Należy podać liczbę wszystkich współwłaścicieli.  
Ad 15-25. Należy podać adres zameldowania lub stałego pobytu (w przypadku, gdy zaznaczono poz. 3) lub adres 
siedziby (w przypadku, gdy zaznaczono poz. 4 lub 5), w celu ułatwienia kontaktu należy podać numer telefonu  
oraz adres e-mail. 
 
CZĘŚĆ III 
Ad 41. Zaznaczenie poz. 41 będzie miało wpływ na wyliczenie wysokości opłaty.  
Zaznaczenie pozycji 41 oznacza, iż właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania minimum dwóch 
pojemników z podziałem na: 

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

 
 



Ad 42-54. Tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych określa Regulamin utrzymania czystości  
i porządku na terenie miasta Bielska-Białej. 
 
CZĘŚĆ IV 
Ad 55. Należy zadeklarować liczbę pojemników (koszy, kontenerów) przewidzianych do odbioru w ciągu miesiąca np. 
gdy właściciel nieruchomości przewiduje, iż będzie przekazywał firmie wywozowej:   
- 2 pojemniki 240 litrów odpady surowcowe tzw. SUCHE odbierane 1 raz w miesiącu, czyli odbiór 2 pojemników 240 l 
w ciągu miesiąca, 
- 4 pojemniki 240 litrów odpady biodegradowalne tzw. MOKRE odbierane 2 razy w miesiącu, czyli odbiór 8 
pojemników 240 l w ciągu miesiąca, 
wówczas należy zadeklarować 10 pojemników 240 l przewidzianych do odbioru w ciągu miesiąca.      
Wysokość stawki za selektywne i nieselektywne gromadzenie odpadów komunalnych określa Rada Miejska  
w Bielsku-Białej w formie uchwały.      
 
CZĘŚĆ V 
Ad 57. Należy wypełnić w przypadku, gdy składana deklaracja jest korektą deklaracji złożonej uprzednio. Zgodnie z art. 
81 § 2 Ordynacji podatkowej skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz  
z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.  
  
CZĘŚĆ VI 
Ad 58. W przypadku, gdy deklarację składa:  
-osoba fizyczna – czytelny podpis danej osoby,         
-osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – czytelny/e podpis/y osoby/osób 
uprawnionej/ych do reprezentowania danego podmiotu, 

    -pełnomocnik - czytelny 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 § 1podlega 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”. 
 


