
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. użytkownik wieczysty 12. zarządca 13. najemca, dzierżawca

14. inna forma władania nieruchomością

II.5.

II.6

III. NIERUCHOMOŚĆ, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

III.1.

III.2.

39. przed nieruchomością 40. inna

III.3.
41. odpady zbierane selektywnie                                    

20. nr domu 21. nr lokalu 22. miejscowość 23. kod pocztowy

24. nr telefonu kontaktowego 25. adres e-mail

DEKLARACJA DGO-2

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 - WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE SKŁADANA PRZEZ:          

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

(należy zaznaczyć miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych)

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

STATUS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

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

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

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

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

nieposiadających osobowości prawnej)

właściciel współwłaściciel - liczba wszystkich współwłaścicieli 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

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

OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

(podać  lokalizację pojemnika)

17. powiat

   ____-____-________

   ____-____-________

38. nr działki/działek; obręb (należy wypełnić, w przypadku gdy nie wypełniono poz. 36)

26. kraj 27. województwo 28. powiat

29. gmina 30. ulica (pełna nazwa)

18. gmina 19. ulica (pełna nazwa)

15. Kraj 16. województwo

31. nr domu 32. nr lokalu 33. miejscowość 34. kod pocztowy

35. ulica (pełna nazwa) 36. nr domu 37. nr lokalu

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI STRONA 1 z 2



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

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

III.4.
42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

IV. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

m3

m3

 m3

 m3

 m3

[zł]
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  wynosi łącznie :

V.

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

VII. ADNOTACJE URZĘDOWE                                                                                                        

Sprawdzono pod względem formalnym

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

* 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

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

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

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

z rzeczywistością.

Kosze uliczne
Kwota [zł]                                                                                        

(liczba pojemników x stawka)

0
0
0

garaż – liczba garaży - 

szpital, hospicjum, dom opieki – liczba łóżek -

55. Oświadczam, że na terenie nieruchomości 

wskazanej w części III.1. odpady zbierane będą                                        

w następujących pojemnikach –                                        

należy zadeklarować liczbę pojemników (koszy 

ulicznych, kontenerów) przewidzianych 

do odbioru w ciągu miesiąca

RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać żądane dane)

Kwota [zł]                                                                                        

(liczba pojemników x stawka)

Stawka* 

(zł/pojemnik)
SztukPojemnik

hotel, pensjonat, schronisko, inna placówka noclegowa – liczba łóżek -

przychodnia, gabinet lekarski – liczba osób wykonujących pracę - 

targowisko – liczba stanowisk/ punktów handlowych -

0

inne

biuro, zakład usługowy, zakład rzemieślniczy, zakład produkcyjny, urząd – liczba pracowników - 

szkoła, żłobek, przedszkole – łączna liczba uczniów, studentów, pracowników - 

sklep, hurtownia, inny lokal handlowy – liczba pracowników - 

lokal gastronomiczny – liczba miejsc konsumpcyjnych - 

Stawka* 

(zł/pojemnik)

0

0
0

Kwota [zł]                                                                                        

(liczba pojemników x stawka)

0
0

obiekt sportowy – prognozowana, średnia liczba osób korzystających z obiektu w ciągu tygodnia -

ogród działkowy – liczba działek  - 

cmentarz – liczba miejsc pochówku - 

55 litrów

(należy wpisać sumę z powyższej tabeli)

SUMA 0

10,0 m3

1,5 m3

240 litrów

1 100 litrów

110 litrów

120  litrów

0
0

*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

POUCZENIE:

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.
0
0

5,0 m3

7,0 m3

0
0

0

Kontener Sztuk

0
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57.   

56. Wysokość miesięcznej opłaty 

60 litrów

80 litrów
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