
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 ,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,,.z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz.
1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r poz 567, oraz z
2013r. poz. 153) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w
gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 , poz. 9510raz z 2013r. poz. 21) Rada Miasta Rawa Mazowiecka
uchwala, co nastypuje:

§1 Okresla siy wzor deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq
mieszkancy. Wzor deklaracji stanowi zalqcznik do uchwaly.

§2 Deklaracjy, 0 ktorej mowa w ust.l wlasciciele nieruchomosci obowiqzani Sq
skladac w Urzydzie Miasta Rawa Mazowiecka, w nastypujqcych terminach:
1) pierwszq deklaracjy w terminie do dnia 15 maja 2013r. ;
2) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego
mieszkanca;
3) w terminie 14 dni od dnia nastqpienia zmiany danych bydqcych podstawq
ustalenia wysokosci naleznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§3 OkreSla siy nastypujqcy wykaz dokumentow potwierdzajqcych dane zawarte w
deklaracji:

1) oswiadczenie 0 osobach zamieszkalych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka
pod innym adresem , niz adres zameldowania ;

2) oswiadczenie 0 dzieciach uczqcych siy poza terenem Miasta Rawa
Mazowiecka i z tego tytulu zamieszkalych w miejscu pobierania nauki;

3) oswiadczenie 0 osobach zamieszkalych poza granicami Miasta Rawa
Mazowiecka, w tym poza granicami kraju.

§5 Uchyla siy uchwaly nr XXII/170/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28
listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§6 Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dniajej ogloszenia w Dzienniku
Urzydowym Wojewodztwa Lodzkiego.



Zalqcznik do uchwaly nr XXV /199/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 lutego 2013 roku

DEKLARACJA 0 WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porz,!dku w gminach (Oz. U.
z 20 12r. poz. 391 z p6Zniejszymi zmianami)).

Wlasciciele nieruchomosci znajduj,!cych siy w granicach administracyjnych Miasta
Rawa Mazowiecka, przez kt6rych rozumie siy r6wniez wsp61wlascicieli, uzytkownik6w
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajqce nieruchomosci w
zarzqdzie lub uZytkowaniu, a takZe il).nepodmioty wladajqce nieruchomosciq.

Tenniny skladania
deklaracji:

l)pierwsza deklaracja w terminie do dnia 15 maja 2013r ..
2.) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego
mieszkanca
3) w terminie 14 dni od dnia nastqpienia zmiany danych bydqcych podstawq ustalenia
wysokosci naleznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokosci uiszcza siy za
miesiqc, w kt6rym nastqpila zmiana.

Miejsce skladania
deklaracji:

Urzqd Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Marszalka J6zefa Pilsudskiego 5, 96-200 Rawa
Mazowiecka

DEKLARACJE NALEZY WYPELNIC CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO
LUB IU;CZNIE DRUKOWANYMI LITE RAMI

o pierwszq deklaracjy
o zmiany w deklaracj i

2. Skladajqcy deklaracjy (zaznaczyc wlasciwy kwadrat)

o wlasciciel nieruchomosci,
o wsp61wlasciciel nieruchomosci,
o uzytkownik wieczysty nieruchomosci,
o osoba posiadajqca nieruchomosc w zarzqdzie lub uzytkowaniu,
o podmiot wladajqcy nieruchomosciq

3. Dane skladajqcego deklaracjy (zaznaczyc wlasciwy kwadrat)
o osoba fizyczna
o osoba prawna
o jednostka organizacyjna nieposiadajqca osobowosci prawnej



Miej scowosc .
Telefon kontaktowy .

- ~-

4. Adres nieruchomosci (z kt6rej bydq odbierane odpady komunalny)

Kod pocztowy .
e-mail .

o odpady komunalne zbierane i odbierane w spos6b selektywny (papier, metal, tworzywo
sztuczne, szklo, odpady komunalne ulegajqce biodegradacji, opakowania wielogabarytowe)

Oswiadczam, ze na terenie nieruchomosci wskazanej w punkcie 4 deklaracji
zamieszkuje os6b.

Wysokosc oplaty miesiycznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
............ x = zl (slownie zl)
Ilose os6b stawka oplaty

Zalqczniki:
1. . .
2 .

Pouczenie:
1) Deklaracja stano wi podstawy do wystawienia tytulu wykonawczego.
2) Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 23 wrzeSnia 1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w

gminach w razie niezlozenia deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wqtpliwosci co do danych zawartych w deklaracji burmistrz
okresla, w drodze decyzji, wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorqc pod uwagy uzasadnione szacunki, w tym sredniq ilosci odpad6w komunalnych
powstajqcych na nieruchomosciach 0 podobnym charakterze.


